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SORIN RARII-MEDALIE DE OR
LA TIR, ÎN PROBA DE PISTOL LIBER

• inotătoarea Noemi Lung s-a calificat in finala de 400 m mixt
cu cel mai

Corespondentă telefonică 
la trimisul nostru

Era duminică la amiază 
ora.șul-gazdă al Olimpiadei, 
în tara noastră mijeau

bun

de

in 
iar 

zorii

timp • Cea dinții victorie la box

Campionatele Naționale ale atleților Juniori I

PRIMA REUNIUNE, SUB SEMNUL

UNOR MARI SURPRIZE

marii competiții- Splendida per
formanță a fost obținută de 
sportivul SORIN BABII, com
ponent al clubului Steaua, in 
proba de pistol liber 60 de 
focuri, cu un total de 660 punc
te. în aplauzele asistentei, stea

gul nostru tricolor 
s a înălțat pe cel 
mai înalt catarg și 
au răsunat acor
durile solemne ale 
Imnului de Stat al 
României. Un suc
ces remarcabil, rod 
al pregătirii 
rabat, al 
înalte calități, 
dăruirii totale 
concurs pentru 
lorile patriei, 
victorie străluci
tă, care a umplut 
de bucurie inimile 
tuturor componen- 
ților lotului nos
tru, dindu-le. un 
frumos imbold, un 
îndemn la mobi
lizare deplină pen. 
tru a obține alte 
și alte succese, pe 
.măsura condiții
lor create de partid 
și de stat ~ 
sportive i

înainte 
oferi 
despre 
rea ] 
ne-a adus această

fără 
unor 

al 
în

CU
CI

; mișcării 
românești.
de a vă 
amănunte 

> desfășura- 
probei care

Arareori irumpe un talent cu atita putere cum s-au petrecut 
Lucrurile cu SORIN BABII : avea doar 14 ani (n. 14.11.1963), 
venise de la Arad (fusese descoperit și a fost pregătit la V.T.A. 
ae antrenorul Gh. Csik) și, in sala Dinamo, organizatorii tl 
: rcaseră pe o cutie de lemn pentru ca el să poată ajunge la 
r.stalația de schimbare a țintelor. A clștigat insă atunci in 

< iuda virstei atit de mici, primul concurs al carierei sale, un 
concurs de juniori. Peste ani (acum este legitimat la clubul 
steaua) au venit și marile performanțe : titlul european pe 
ei hipe, la pistol liber, in 1985 (Iugoslavia), cu record mondial ; 
medaliile de argint la individual, tot in 1985 și in 1987 (Fin- 
Icrda), dar mai ales acest trofeu pe care și-l visează orice 
nare performer din lume, medalia olimpică de aur... Trofeu, 
reușită, împlinire, oricum veți binevoi să numiți această su- 
per-performanță. pe care, in acest moment de fericire, tinărul 
— cel mai ttnăr component al finalei olimpice de pistol liber, 
ediția a 24-a ! — îl împarte, de la distanță — sintem siguri — 
eu antrenorul de lot T. Jeglinschi, în fapt un coleg mai mare, 
In virstă de 57 de ani, pentru Sorin. I-am telefonat, ieri dimi
neață, să-t anunțăm succesul elevului său, să-l felicităm, bi-a 
r.utut purta, de emoție, nici cel mai simplu dialog : aflase 
deja vestea cea mare... (Rd. T.)

cînd un public numeros si en
tuziast asista la decernarea pri
mei medalii de aur pentru 
România, la actuala ediție a

primă si mare satisfacție si 
despre realizatorul ei. să men
ționăm că. o dată in plus, școa
la românească de tir si-a con-

Slart in competițiile divizionare de volei

CAMPIOANELE, ÎNVINSE LA RM. VILCEA !
® Trei dintre promovate au pierdut

Debut iu Campionatele Republi
cane — Divizia A — de volei, 
a 40-a ediție la masculin, a 39-a 
Ja feminin, lată relatări de Ja 
partidele desfășurate ieri :

FEMININ
CHIMIA HM. VÎLCEA — UNI

VERSITATEA C.F.R. CRAIOVA 
3—0 (10, 11, 12). Campioanele în
vinse la Hm. vilcea, in numai 80 
de minute! Jucind în sextetul 
Marilena Dubinciuc, Aurelia Za- 
gara. Felicia Popescu, Camelia 
Iliescu, Mădălina Ciorbaru, Elena 
Șchiopu, vîlce.ncele s-au impus 
cu autoritate, obținind o victorie 
care n-a fost pusă. nici un mo
ment sub semnul incertitudinii. 
Craiovencele surprinse de jocul 
gazdelor (!), s-au străduit, dar... 
n-au reușit decît să ofere un 
frumos spectacol voleibaliști'». De 
la învinse s-au remarcat: Toana 
Cotoranu, Mirela Zamfir, Mirela 
Cazangiu. A condus brigada: V. 
Chioreanu — Gh. Stan. (D. ro
și ANU, coresp.).

C.S.M. OȚELUL TÎRGOVIȘTE 
— PENICILINA IAȘI 3—1 (—5, 13, 
12, 14). Noua promovată a por
nit cu dreptul in prima divizie, 
dar cu multe emoții pentru nu
meroșii susținători prezent! în

tribunele sălii Sporturilor. Inhi
bate la acest meci de debut, tir- 
goviștencsle s-au regăsit cu greu 
in fața ieșencelor, care au abor
dat cu mult aplomb partida, ser
vind dificil, eombinind frumos și 
eficient in atac, apărmdu-se bine 
atit la fileu, cît și în linia a 
Il-a. Elevele lui N. Roibescu (cu 
4 absente din rindul titularelor, 
dar cu cîteva tinere dotate) 
puteau chiar să fructifice starea 
psihică precară a gazdelor, care 
nu reușeau să preia corect ser
viciile adverse și nu rezolvau 
mai nimic în atac. După ce a 
cedat la scor net primai set, 
C.S.M. oțelul s-a mai redresat 
în finalurile următoarelor două, 
răsturnînd situații defavorabile 
(în ambele: 2—3) cu ajutorul ga
leriei care a intervenit eficient 
la... momentul oportun. Cristina 
Lakatos (cea mai bună de la tîr- 
goviștence), a asigurat o preluare 
exactă, crescînd. progresiv în 
atac, precum și tînăra Claudia 
Oprea au înclinat balanța în fa
voarea gazdelor, care și-au fruc
tificat mai bine serviciile. Este 
drept, însă, că și ieșencele au

(Continuare in pag. a «-a)

firmat prestigiul, șirul succese
lor in marea arenă olimpică, 
inaugurat in 1952, continuînd 
Si aid. la Seul. Totodată, să 
amintim că. duminică, alti re
prezentanți aj sportului nostru 
au intrat in competiție, cele mai 
notabile evoluții 
inotătoarea Noemi 
Ceată in finală, cu 
timp al seriilor, la 
Si boxerul Daniel 
învingător autoritar 
med din cadrul categoriei pană 
(despre ir. trecerile la care au 
participat reprezentanții noștri 
— in cronici pe sporturi). Să 
sperăm că vom putea transmite 
vesti dintre cele mai bune si

avîndu-le 
Luns. cali
cei mai bun 
400 m mixt, 
Dumitrescu, 

intr-un

Cornel POPESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

Prima surpriză a ediției 1988 
a Campionatelor Naționale de 
atletism pentru juniori I a 
oferit-o ploaia, care — deși a 
plutit deasupra 
bucureștean „23 
timpul reuniunilor de sîmbătă 
și duminică — n-a perturbat, 
totuși, ca de obicei, întrecerile. 
Deci, din acest punct de ve
dere, un cadru optim pentru 
desfășurarea disputelor.

Reuniunile de sîmbătă 
care ne vom referi acum, 
mînd ca în /.arul de mîine să 
ne oprim asupra probelor dis
putate duminică) au oferit, 
insă, și alte surprize, unele de 
mare calibru. Astfel, după ce a 
inceput sezonul cu un excelent 
record de junioare la 400 m 
(52,51. in cadrai Concursulu1 
Republican de primăvară), bră- 
ileanca Daniela Pleșcan l-a 
terminat — in evidentă scăde
re, după eșecul de la C M. — 
cu un nesemnificativ loc 
cund la „naționalele" de 
niori (54,53). învinsă clar

stadionului
August" în

Ga 
vr-

se- 
ju- 
de

Luminița Koch (C. S. Tirgo- 
viște) — 113,35. In aceeași 
sferă a marilor surprize s-au 
înscris încă două probe feminine
— 1500 m și lungimea, 
au revenit unor atlete 
necunoscute : la 1 500 
haelei Vîrlan (Viitorul
— 4:22,76. care Ic-a 
pe marile favorite 
Staicu și Daniela Antipov, 
disputa săritoarelor în 
gime s-a încheiat
Mihaelei Moldan (C.S Ș ..Mihai 
Eminescu", Iașii — 6.37 m, fa
vorita probei. Mirela Belu (fi
nalistă, nu demult. la C.M. 
de junioare), sărind doar 6,18 m.

Au fost însă in prima zi de 
concurs și confirmări, atit va
lorice. cit si ale calculului hîr- 
tiei. Prin această prismă 
buie privite victoriile 
nămoviști’qr

Ambele 
cvasi- 

m, Mi- 
Vaslui) 
întrecut 
Simona 

iar 
lun

cii victoria

tre- 
di- 

Murur Mateescu

foul SLAVESCU

(Continuare in pag î-î)

In etapa a 6-a a Diviziei A de fotbal

REPLICI SLABE ALE ECHIPELOR ÎN DEPLASARE
• Numai S.C. Bacău și 
Sportul Studențesc au ob
ținut rezultate egale ® 
Dinamo și Steaua, neîn
vinse, se desprind... • 
Universitatea Craiova la al
treilea succes consecutiv,
A.S.A. Tg. Mureș la primul

Așa s-a deschis scorul in 
partida Steaua — Victoria : 
Belodedici. căzut la pămint, 
a șutat fără speranțe pentru 
Nițu.

Foto: Eduard ENEA

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
Steaua — Victoria 3-2 (1-0)
F. C Forul — S. C. Bacău 0-0
Flacăra ■ - Oțelul 3-1 (1-0)
F.C.M. Brașov — F. C. Bihor 1-0 (0-0)
Cor» inul — F. G Argeș 2-0 (0-0)
A.S.A. Tg. Mureș - F. C. Inter 2-1 (1-1)
Dinamo - Rapid 6-0 (4-0)
F. C. Olt — Sp. Studențesc 2-2 (1-1)
Univ. Craiava - „U" Cluj Nopoca 4-0 (3-0)

ETAPA VIITOARE (25 septembrie)
F. C. Inter — F.C.M. Brașov
F. G Argeș — A.S.A Tg. Mureș
Rapid — Corvinul
S. C. Bacău - Oțelul
Victoria — F. C. Farul
F. C. Bihor — Steaua
„U“ Cluj-Napoca - F. C. Olt
Sp. Studențesc — Dinamo
Univ. Craiova — Flacăra (în vag. 2—3, relatări de la jocuri)

1. DINAMO 6 « 0 0 24- 5 12
2. Steaua 6 6 0 0 19- 8 12
3. Victoria 6 3 1 2 15-10 7
4. Sp. Studențesc 6 3 1 2 11- 8 7
5. Corvinul 6 3 1 2 9- 8 7
6. F. C. Inter 6 3 1 2 8-12 7
7. F. C. Bihor 6 2 2 2 7- 3 6

8- 9. Flacăra 6 2 2 2 9- 7 6
Univ. Craiova 6 3 0 3 13-11 6

10. F. C. Farul 6 2 2 2 7- 6 6
11. „U" Cluj-Napoca 6 2 2 2 6- 8 6
12. F.C.M. Brasov 6 2 1 3 10- 8 5
13. F. G Olt 6 1 3 2 4- 6 5
14. F. C. Argeș 6 2 0 4 8- 7 4
15. S. C. Bacău 6 1 1 4 6-14 3
16. Otelul 6 1 1 4 5-14 3
17. A.S.A. Tg. Mureș 6 1 1 4 3-14 3
18. Rapid 6 1 1 4 3-18 3.

Astăzi, la Medgidia, 

partida internațională
ROMÂNIA - ALBANIA (tineret)

Mîine, la Constanța, se vor întilni primele reprezentative ale celor două țări
Astăzi, de la ora 17. frumo

sul stadion din Medgidia găz
duiește partida internațională 
amicală de fotbal dintre echi
pele de tineret (jucători sub 21 
de ani) ale României si Alba
niei. Jocul constituie o ultimă 
verificare a formației noastre 
în vederea debutului în preli
minariile Campionatului Euro
pean, de la 18 octombrie, cînd

va întilni reprezentativa Bul
gariei. Printre iucătorii selec
ționați de antrenorul Mircea 
Radulescu se află Prunea. Ad. 
Popescu. Cristea, O. Ciobanu. 
Bîrbora. Lupescu. Ursea. 1 Du
mitrescu. Stanici . Rădueioiu, 
Cr. Sava.

★
Mîine. la Constante, cu înce

pere tot de la ora 17, se vor

întilni primele selecționate ale 
României si Albaniei într-o 
partidă care reprezintă, pentru 
ambele formații, ultime teste 
înaintea startului în calificări
le C.M. 1990. Lotul nostru re
prezentativ s-a reunit ieri la 
amiază la București, de unde 
a plecat la Constanța.



REZULTATE STRINSE IN ÎNTRECEREA FEMININA DE HANDBAL I LA 0 SINGURA POARTA
S Dinamo Brașov — Politehnica Timișoara 22—24 I

FEMININ

TEXT1LA I.A.S. ZALĂU — MU
REȘUL IG, MUREȘ 13—18 (11—8). 
Meci deosebit de greu pentru 
gazde. Greu însă șl pentru cam
pioane, care au trebuit să se în
trebuințeze serios în fața echi
pei bine instruite a s’ilăjencelor. 
După 27 de minute de un oare
care echilioru. elevele antrenori
lor Elena și Gheorghe Tadicl 
s-au instalat la eSrniă, conducted 
cu 9—8, pentru ca la pauză să 
aibă un avantaj de trei goluri. 
Victoria handbalistelor din Zalău 
s-a conturat clar în partea n 
doua a meciului, cînd eficiența 
atacului i-a crescut considerabil 
(Bălănean. Fiastru, Morar și Bar- 
teș), iar portărița Albert a avut 
Intervenții de excepție, apărând 
nouă aruncări de gol precum și 
un .,7*m “. Partida, de o încleș
tare rar întilnită. s-a desfășurat 
în deplină sportivitate (cita o 
singură eliminare! și datorită ar
bitrajului cuplului V. Dăncescu 
— V. Mateescu (București), dar 
și publicului, de un fair-play de- 
săvîrșit. Au înscris: Bălănean 
Fiastru 4. Morar 3. Bavteș 
respectiv Maicii 9. Mușat 5.
Bir o 2. Mozsi 1. Bărbat 1

9. 
X 
z.

Ion GAVRI'.ESCU

RAPID — CHIMISTUL RM. 
VÎLCEA 24—25 (9—14). Vîlcencele 
au cîștigat la limită un meci pe 
care puteau să-I piardă la scor! 
Situație puțin obișnuită, dar fi
rească pentru rapidiste. care, în- 
cepînd, ca de ........................
lăsat conduse 
trudească din 
leze la 3. 4. 5, 
pindu-se.
atac, să irosească în prima re
priză nu mai puțin de 6 contra
atacuri și alte 6 mingi de gol. 
Jocul a fost alert. Interesant, ca 
și evoluț’a scorului, ratări’**,  d*  
ambele părți, au mărit susnansvl. 
Iar arbitrii N. Iancu și, mal ales. 
Gh. Șandor au fost penibili în 
insistența de a favoriza echipa 
oaspete.

în repriza a doua, rapidiste! e 
au jucat altfel: mai iute, mai le
gat, numai faulturile pe semi
cerc oprindu-le de la goluri si
gure și, ca urmare, 4 aruncări 
de la 7 metri (Intre min. 32—35) 
le-au adus la 13—14. Pe lupta și 
dăruirea lor, mai ales a extremei 
Ivan, au apărut mal clar lacu
nele formației din Vîlcea, 
joacă la întimplare. a fost 
în min. 48. 20—20 (51), a 
Dobre un 7 m (54) șl un _ __
al arbitrilor (7 m) a dat posi
bilitatea oaspetelor să ajungă la 
25—23, Doiciu, de la Rapid, pecet
luind in min. 60 acel 34—25. Au 
marcat: Dobre 7 (6 din 7 m), 
Ivan S. Oprea 4, Doiciu 4, Stan
ciu 3, Ignat 
8 (cea mai 
Tîrcă 7 (4), 
3 (2), Lazăr

tot

obicei, timid, s au 
și au trebuit să 
greu ca să ega- 
6, pentru ca. prl- 
ca de obicei. în

care
18—18 
ratat 

.cadou*

1, respectiv E. Torok 
bună de pe teren), 
Nedelcu 4, Verigeanu
2, Petruș 1.

Mircea COSTEA
MECANICA

— ȘTIINȚA
11). Puțin a __r______
durilor cu fruntașele

FINA BUCUREȘTI — 
BACAU 19-21 (12— 
lipsit ca seria me- 

------—,„2 clasamen
tului să se încheie cu o victo
rie a tinerei formații bucureș-

tene. După un început de meci 
care a aparținut ex-camploanelor, 
handbalistele de la Mecanică Fi
nă au echilibrat partida, au e- 
galat (11—11, min. 29) și au con
dus la pauză. La reluare, iniția
tiva le-a aparținut, au condus cu 
14—11 (o mențiune specială pen
tru portarul Petruța Oanță, din 
nou excelentă), dar experiența 
și-a spus cuvîntul : băcăuance- 
le au egalat (15—15, min. 44), au 
preluat inițiativa (19—16. min. 51) 
și, cu toate eforturile gazdelor de 
a obține un rezultat favorabil, 
partida s-a încheiat cu victoria 
studentelor, ajutate în mare mă
sură de portarul Ioana Vasili ca, 
și ea în zl bună, mai ales după 
pauză. Marcatoare : Marin 6, Ga- 
vrilă 5, Lefter 3, Rusa 2, Floren
tina Ciubotaru 2, Finaru 1, pen
tru bucureștence. respectiv But- 
nărașu 5, Luca 5, Lunca 3, Darvaș 
3, Elena Ciubotaru 3 și Anto- 
neanu X Au arbitrat : V. Ferenc
— Al. Csoraa Sf. Gheorghe). (V. 
Mihail)

TEROM LAȘI — CONFECȚIA 
BUCUREȘTI 32—26 (18—12). Au
înscris : Duca 11, Covaliuc 8. An
ton 4, Cozma Nisipeanu 3, Po
pa 2 pentru TEROM. respectiv
Grtgoraș 9, Berbece 5, Sorina Ar- 
vatu 5, Preotescu * *
șl Croitorii X Au 
Dumitrescu — Gh. 
stanța). (Al. Nour

HIDROTEHNICA
— RULMENTUL BRAȘOV
(15—10). Au înscris : ------
Esztera Carapetrh 4, Haidău 
Roșea 2, Iovănesco t, 
și Motoșcă 1
ca. respectiv Demeter 6. Marian 
5, Mureșan X Borieeana X IlieL 
Horniear 1 și BioLan 1- Arbitri: 
T. Curelea — A. Dumitrescu 
(București). (Ch. Goldenberg — 
coresp.)

DOROBANȚUL PLOIEȘTI — 
CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 
21—22 (11—li). Joc foarte 
tat și dacă gazdele nu ar 
taț și cinci (!) aruncări de 
7 m, poate că res - - —
altul. Marcatoare : Tudor 6, 
ton 5, Bortaș 5, Raicu 3, 
nescu 1 și Barzii 1 pentru 
de, respectiv Pălici 7, Torjoc 7. 
Gheorghe 3, Stancov 3, ‘
și Sîmion 1. Arbitri : M. 
(București) — AL Isop (Pitești). 
(I. Tănăsescu — coresp.)

o rezistență cit de cit campio
nilor, dar diferența de valoare 
între cele două formații, în an
samblu, nu le-a permis mai 
mult. Au înscris : Dumitru 9 (în 
bună dispoziție de foc). Stingă 
6, Popescu 5, Ionescu 4, Niculae 
X Petre 3, Ștot X Mirică 2 și 
Cicu 1 pentru Steaua, respectiv 
Bâdosu 4, Georgescu 4. A. 
Bar an ga 4. P. Baranga, 3, Bobo
tea X Istode 2 și Ixneovici 1. 
Au arbitrat : I. Boschner (Bra
șov) — I. Xieolae (Ploiești).

Mihail VESA

>entru

3, Rontescu 2 
arbitrat : C. 
Cristea (Con*  
— coresp.) 
CONSTANTA 

2* —U 
Raita C.

X 
, Câmui 2 
Hidroteftai-

di fi
la 

Jtatul ar fi fost 
An- 

Stoe- 
gaz-

MASCULIN

Râdoi 1 
Stâncilă

•
S1N- 

35—20 (20—9).
------ — , au 

cîștigat categoric un meci care 
a avut practic o singură direcție: 
spre poarta oaspeților. Instalați 
la cîrma jocului încă din prime
le minute, s teii știi au condus
permanent, confortabil : 
(min. 20), 18—7 (min. 
(min. 48). Diferența 
de scor putea fi și 
dar antrenorii Radu 
Ștefan Birtalan au____
tregul lot de 12 jucători înscriși 
pe foaia de arbitraj. Cu excep
ția lui Ghimeș, toti ceilalți nouă 
jucători de cîmp și-au înscris 
numele printre marcatori. O 
remarcă pentru rapida integrare 
în mecanismul echipei a jucă
torului Nicolae Popescu. De 
menționat că Dumitru Berbece, 
golgeterul partidei anterioare, de 
la Timișoara, a lipsit din for
mație, fiind ușor accidentat. 
Oaspeții s-au străduit să opună

STEAUA — COMERȚUL 
NICOLA U MARE “
Campionii, fără să forțeze'

25), 
re 

mai 
Voina 
rulat

14—6 
28—13 

tabela 
mare. 

Și 
în-

n

SUB SEMNUL UNOR MARI SURPRIZE
fUrmare din nao 7)

(vicecampion mondial de ju
niori la 400 m g) care n-a 
lăsat nici o speranță adversari
lor săi în proba de plat a a- 
oeleiași distante (47,47), Mircea 
Oaidă, învingător detașat la 
110 rng și Daniel Cojocaru, 
care, în pofida unui start greoi, 
a remontat in forță a doua 
jumătate a cursei de 100 m, 
ciștigînd fără probleme — 10,88 
(din păcate, însă, cu același 
gest nesDortiv al brațului ri
dicat cu metri hi.ni înainte de 
linia ®osirii..J

Iată concurențli care au urcat 
pe podiumul de Dremlere în 
prima zi a întrecerilor : FETE — 
100 m: Laurentia Hurmuz (C.S.U. 
Galați) 11,83, Caria Popa (C.S.Ș. 2 
Constanța) 12,15, Cristina Poiată 
(C.S. Brăila) 12,43 ; Mm: Lu
minița Koch (C. S. Tîrgovlște) 
53,35, Daniela Pleșcan (C. S. Bră
ila) 54,53, Anlșoara Bălțățeanu 
(C.S.Ș. Olimpia Craiova) 58,57 ;

• 1 500 m : Mihaela Vîrlan (Viitorul 
Vaslui) 4:22,76, Simona Staicu 
(C.S.Ș. Cetate Deva) 4:23,54, Da- 

' " (C.S.Ș. 2 Galați)
Crăcea

Car-

tești) 3:56,18 ; 10 km marș : D.
Despa (C.A.M. Automatica Re
șița) 44:28,16, L. Pantea (Explo
rări Deva) 44:56,94, ~ — - -
(C.A.M. Automatica 
44:42,96 ; 110 m _
namo) 14,40, M. Nicoraș ______
Poli Timișoara) 14,92, V. Tănase 
(C.S.Ș. „Mihai Eminescu*,  Iași)
15.31 ; triplu suit ; D, Eftene 
(Steaua) 15,64 m, A. Boghiez 
(Luceafărul C.S.Ș. Brașov) 15,43 m,
D. Mitiricâ (C.S.S. Clg. Muscel)
15.32 m ; prăjină . — — -
(Steaua) 4,20 m,
4,00 m, R. Stanciuc și C. Nico- 
lescu 3,80 m (toți de la C.S.Ș. 5 
Rapid Buc.) ; înălțime : A. 
Szasz (Steaua) 2,05 m,. M. Crețu 
(Politehnica lași) ' 2,02 m, S.
Bicsok (C.F.R. Timișoara) 2,02 m: 
2 000 m obstacole :
(Steaua) 5:52 80,
(Steaua) 5:55,64, P. Ștefan (C.S.Ș. 
2 Constanța) 5:55,80 ;
E. Roșea (C.S.Ș. 
iova) 64,60 m, 
Arad) 
Reșița) 
Steaua 
43,70,

D.

S»

Văsîi 
Reșița) 

: M. Oaidă (Di- 
(C.S.Ș.

A.

A.
R. Hurduc

Popovici

M. Languris 
S. Haralamb

ciocan :
Olimpia Cra- 

!. Hradszky (C S.Ș. 
61,58 m, D. Pascal (C.S.Ș.

53,88 m ; 4 X ^00 m :
42,03, Petrolul Ploiești

Politehnica lași 44,94.

I
I
I
I

H. C. MINAUR BAIA MARE 
ȘTIINȚA BACAU
Marcatori : 
Co vaciu 5. Andromc 5, 
4. Maru 4, Kapomay 3 
și Cojocaru 1 pen_ru 
respectiv Gherhird * 
Chiriii 5, Cond'u: 
Bondar 1, Clini 1. 
Tr. Șchiopa și ?. 
din Timișoara. (A. 
resp).

DINAMO BRAȘOV — 
TEHNICA TLMIȘOAUA 
(lC.lt). D-Pâ '5—11 C
și it—13 Tnin. H) pentn 
veni, au urmat 17 minute de 
cecrezui : studenții au inserts 
de șapte art flrâ si primească 
gol și s-a ajuns la- - lc—28 ! A 
urma: on final în ^re >I3oli- a 

fn ~* ot' «t: irt» dinamovis-

Pavel 7,
37—» (18—12). 

Bontaș 6. 
Porumb 

, Icnită 2
Mina ur.

6. Rotaru 6.
3. Dochiță 1. 
Au con

Laub,
Crișan

mbH 
• co-

POLI- 
22—24 

in. 55)

aruncare de la 7 m. prin Micle. 
Au marcat : Nieolescu 7. Hosu 6. 
Do nose X Streinu X Holgyes 2. 
Moldovan 2 și Miele 1 pentru Di
namo, respectiv P. Dan 8. D. 
Dobreseu 5. lanto 3. Gal 2. 
Horra 2. Tudor \ Iernat 1 și Va- 
sila-he 1. Au arovrat : H. Mar
ama ^București) — M. T
șes eu (Pitești), i». Secireanu — 
coresp.) .
Dtnt PîTE-TI — A.S.A. E- 

LECTRO MUREȘ TG. MUREȘ 
23—^ <15—15). Au înscris : Pa-

MrnaiU 5, Oprea 4. 
Barba 2 și Costache 1 
icia. respectiv Ciobanu 
4. D. Mureșan 4. Frică 
3. Gh. Mureșan 3, R.

Aj arbitrat : Șt.
Al. Vîrtopean u 

(Narcisa Fețeanu

raschiv 13. 
Anton

5. David 
4. Bâdău 
Moldovan X 
Georgescu 
(Bucure :ii. 
— cores n.).

UNTVFR-irATZ-X C.U.G. CLUJ 
NAPOCA — TRACTORUL BRA 
sov 3S—28 (15—13). Au mărea 
Pop 11, Botoree 8, Or. Marc 
Crainic 4. ^imboan 3. Cristea 
Kiss 1 și Bartl pentru cluje 
resnectiv Boha 3, Com an 
Mitroi 5, Bereșescu 4; Grempels 
2. Dobre 1, Puinlet 1. Arbitri : 
L. Condrut — O. Marin (Ploiești). 
(Nu«a Demian — coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
DINAMO BUCUREȘTI 
(8—14). Joc de mare 
bucureștenii începind 
(3—0. min. 6). Studenții 
chilibrat jocul (4—4, min. 14 
7—7. min. 20),

9

20—24 
luptă, 

în forță 
au e- 

și 
,, pentru ca în fi

nalul primei părți a jocului Di
namo să conducă detașat. După 
reluare, nesincronizarea în a- 
părare a gazdelor, plus ratarea 
a patru aruncări de la 7 m, au 
permis ■ oaspeților să cîștige. Au 
înscris : Dumitru 6, Neagu 4, 
Marian 3, Agapie 3, Giurgiu 2, 
Toacsen 1 (portar), Dumitrescu 1 
pentru Universitatea, 
Dogărăscu 
3, Bedivan 
Ștefan 1 și 
Al. Boier 
mișoara). 
resp.).

respectiv
6, Mocanu 5, Zaharîa 
3, Licu 3 Durau 2, 
Ionescu 1. Au condus: 
— E. Iavorschi (Ti- 

(V. Popovici — co-

CAMPIONATELE DE ȘAH
In runda a 12-a a Campiona

tului Republican masculin de șah, 
Ștefanov a cîștigat la Mărășescu, 
Ionescu l-a învins pe Stoica, iar 
partidele Marin — Ghindă, Bi- 
riescu — Dumitra clic, Foișor —
Pavlov, Stanciu — Grunberg, 
Takacs — Negulescu s-au în
cheiat remiză. Rezultate din 
runda a 11-a : Dumitrache —
Marin 0—1^ Negulescu — Biriescu 
remiză, 
Mărășescu 
vrotescu - 
berg — 
Stanciu 
conduce 
puncte, 
Ionescu

Rezultate din campionatul 
minin : Stanca 
ză ; Stroe — 
lescu — Radu 1—0 : Duminică — 
Cozma 1—0 : Mureșan — Baum- 
stark remiză. Rezultate tehnice 
din runda anterioară : Ghindă — 
Stanciu 0—1, Kozma — Stanca 
0—1. Baumstark — Bădulescu re
miză. Radu — Stroe 1—0. Ganț — 
Ursuleac 1—0. Gabriela Olărașu- 
Stanciu, care a avut zi. liberă, 
se menține lideră a clasamentu
lui, cu 9 puncte, urmată de Bă
dulescu și Ganț cu cîte 8 p.

Stoica — Foișor 1—0.
— Ionescu 0—1. Na- 

— Ștefanov 1—0. Grun- 
Takacs remiză, Pavlov — 

remiză.
Mihail 

urmat de 
ambii cu

în clasament 
Marin, cu 
Negulescu 
7 puncte.

8 
și

fe-
— Ghindă remi- 

Ganț 0—1 : Bădu-
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niela Antipov'
4:24,36 ; 400 mg : Aura
(C.S.Ș. 2 Constanța) 59.02, ___
men Nistor (C. S. Suceava) 59,66. 
Angela ’ ----
60.52 ;
(C.S.Ș. 
6,37 m, 
6,18 m, 
Oradea) 
Tîrnecî ____ _ . _______ t
Beata Tepfli (C.S.S. 2 Sf. Gheor^ 
ghe) 53,30 m, Elena Bîrsan 
(Steaua) 47.90 m : 4 ;< 100 m :
C.S.Ș. 2 Constanta 47 46, Olimpia 
București 48,67, C.S. Brăila 49,73: 

; — n. Cojocaru 
, M. Gheban 
I. Constantinescu 

400 m : 
47,47, I.

C. Coste 
. ---------------------- ---- ) 49,70 ;

1 500 m ; D. Dinescu (Steaua) 
3:53,56, V. Miron (C.S.M. Bis
trița) 3:55,16, V. Ion (C.Ș.M. Pi-

Sîrbu (Olimpia București) 
lungime : Mihaela Moldan 

Mihai Eminescu*,  Iași) 
- -- (Steaua) 

(C.S.Ș. 1
Mirela Belu

Monica
6,04 m ; ___ _  ________

(C.S.Ș. 7 Dinamo) 55,24 m.

Torh ____ _ _
disc : Manuela

BĂIEȚI î 100 m 
(Dinamo) 10,83, 
(Steaua) 11,02, .... ...... ..
(C.S.Ș. 1 Galați) 11,06 ,*  
M. Mateescu (Dinamo) 
Cărăbaș (Steaua) 48,72, C 
(Gloria Pandurii Tg. Jiu) ' . . p. Dinescu

Miron

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE 

CONCURSULUI PRONOSPORT 
DIN 18 SEPTEMBRIE

NUMERELE EXTRASE 
TRAGEREA LOTO 2 DIN

LA
18

I
1. CSMSv. - Petrolul
2. CS T-viște — Chimia
3. Gloria B-ța — „Poli*  Tim.
4. Bari — Parma

x
1
1
1

5. Brescia -— Cosenza 1
6. Catanzaro — Padova X
7. Cremonese — Monza X
8. Empoli -- Li cata X
9. Genoa Reggina 1

10. Messina ■— Piacenza 1
11. Sambenedettese — Ancona X
12. Taranto-— Earletta 1
13. Udinese ■— Avellino X

SEPTEMBRIE : extragerea
12 10 25 41 ; extragerea a-II--a: 
47 46 65 72; extragerea a III-a: 
7 9 38 53. Fond total de cîști- 
guri: 475 017 lei.

I : I
I

1020 t
Fond total de cîștiguri 

1057 997 lei. I

Un scor-fluviu și. totuși, 
nici o surariză în Șoseaua 
Ștefan cel Mare, unde cele 
două echipe n-au făcut de- 
cît să confirme comportarea 
din această toamnă. Ju- 
cind cu întreaga formație (cu 
un plus pentru Sabău). în 
viteză, derutant și cu mul
tă ambiție, Dinamo și-a bă
ga. in corzi — și a ținut aco
lo — un adversar care a acu
zat, din plin, criza de efectiv 
(au absentat, accidentați sau 
suspendați. Goanță. Balaur. 
Vlad. Cirs ea. Bozeșan I și 
Augustin) și de conducere 
tehnică. La capătul a nu

mai 19 minute. Dinamo s-a 
și distanțat la 4—0, raar- 
cind prin CAMĂTARU (min. 
2. „cap“ la centrarea lui Vaiș- 
covici), MATEUȚ (min. 7, 
după o acțiune debordantă a 
lui Mihăescu). REDNIC (min. 
11. lovitură de cap finăli- 
zind o fază creată pe stingă de 
Sabău) și ANDONE (min. 19, 
sut cu efect de la 25 m). In 
tot acest interval, dacă nu 
chiar 70 de minute din 90, 
„morișca" gazdelor a func- 
t. teat perfect, meciul su-

gerînd o întîlnire de box din
tre un pugilist de categoria 
grea (Dinamo) și unul de 
categoria muscă (Rapid), ul
timul părind mereu în... aș
teptarea prosopului !

Nimic nou după pauză. 
Bara lui Cămătaru (miri. 47) 
a „prefațat" golurile 5 și 
6 ale dinamo.viștilbr reali
zate de același CĂMĂTARU 
(min. 49, „călcîi" după o 
pătrundere a Iui Varga) și 
VAISCOVICI (min. 61. pe

nalty ; transformat cu sigu
ranță, după hențul „ca la 
handbal" al iui Dragau). După 
care, mulțumiți de rezultat 
și parcă sentimentali, ele
vii lui Luceseu (fără Cămă
taru și Vaișcovici — înloeuițl, 
fiecare, imediat după golu
rile înscrise !) și-au permis 
să rateze de alte 3—4 ori (Ră- 
ducioiu în min. 73, bară a 
lui Mateuț în min. 77 etc.), ba 
încă si din 11 metri, Mateuț 
trăgind „telefonat" și . pri- 
lejuindu-i lui Toader sin
gura lui intervenție de efect 
(min., 76).

în rezumat, un meci la 
o singură poartă (vezi și ca-

DINAM 
RAPID

Stadion 
lent; timp 
circa 12 ood 
tă: 13—2). 
cat : CAM. 
MATEUȚ 
(min. 11), 
VAIȘCOVld 

DINAMO 
Bednlc 7, 

8^*  
cu 7.5, Mă 
(min. 62 I 
(min. 50 1

RAPID : 
eu 4, Matl 
— L. Ilie 
Vameșu 5 
(min. 80 îl 
(min. 40 Ca

A arbitra 
rești) : la 
(Deva) și I

La sperai

*
seta tel 
care a 
parte, I 
joe ă lui 
alta, mol 
Rapidului] 
dunarea"] 
de urgenl 
tîrziu.

SCOR FIXAT DE... LĂZĂREAHU
CL'rele din caseta tehnică și 

titlul cronicii reprezintă, de fapt, 
sinteza acestui meci in care bra
șovenii au dominat 80 de minu
te, iar orădfenii au expediat pri- 
mut șut pe poartă in min. 74, 
din lovitură liberă. Pinâ atunci, 
brașovenii, in creștere vizibilă. 
— cel puțin față de meciul cu 
Farul — au atacat în valuri, îm
pinși de Ștefan și de cei doi 
fundași laterali, care au avut o 
mare libertate de mișcare în fața 
unui atac cu două vîrfuri, bine 
strunite și ele de Moldovan (în 
zi foarte bună), de Naghi (ace
lași apărător de nădejde), și de 
..închizătorul*  ștefan, care a a- 
lergat din .,16“ in „16*,  avanta
jat de spațiile libere lăsate de 
echipa bihoreana, care și-a axat 
jocul pe un nou 0—0, după reu
șitele „cu puncte*  de la Slatina 
și Hunedoara.

Dacă scorul avea să rămînă u- 
nul la limită, aceasta se dato
rează portarului Lăzăreanu, a- 
flat în zi mare, și, deopotrivă, 
fracțiunii de secundă care a lip- 
țit execuției tehnice (Cigan, Ter- 
hes) în faze de gol. Să notăm 
cîteva din marile ocazii pier
dute de brașoveni : min. 10, șut 
Barbu, respins în corner de Lă- 

„REMIZĂ" DUPĂ
După frumoasa partidă cu U- 

niversitatea Craiova, am revăzut 
Sportul Studențesc la trei zile 
distanță. Cită diferență în com
portare! De data aceasta, stu
denții bucureșteni au avut o e- 
voluție palidă și, totuși, iată, au 
obținut pe stadionul din Scorni- 
cești un rezultat egal. Cu multă 
șansă insă, șansa numindu-se, 
dacă vreți, și comportarea mo 
destă a echipei gazda, pe care de 
multă vreme n-am văzut-o evo- 
luînd la un asemenea nivel de 
mediocritate. Iată de ce această 
partidă nu poate depăși baremul 
unei note de 5.5 sau, cel mult, 6. 
Sportul a șutat la poartă doar 
de 5 ori și a marcat două go
luri grație, în primul rînd, gre
șelilor lui Stmgaciu și ale celor 
doi fundași centrali, Mihali și Ml- 
nea, talentați, dar foarte super
ficiali. După două ocazii ratate 
de Pistol (min. 3) și Ad. Geor
gescu (min. 5), F. C. Olt a des
chis scorul în min. 10, cînd 
TURCU, bine inspirat a Ttat prin 
surprindere. între trei adversari.

zăreanu, min. 34, din nou Barbu, 
min. 35, „cap*  Caciureac de la 
4 metri.

După pauză, Caciureac c iarăși 
aproape de gol (min. 48), pre- 
fațînd frumoasa acțiune in ,„sla
lom*  a lui Barbu, care îi pasea
ză lui TERHES (min. 50) și a- 
cesta marchează imparabi'l, prin- 
tr-un șut puternic. Urmează al
te mari ocazii, dintre care sec
vența din minutul 67 ar putea 
figura într-un caleidoscop TV : 
Barbu șutează în bară, Lăzărea
nu se dezechilibrează în momen
tul- plonjonului, mingea revine în 
careu și Terheș, deși singur și 
nejenaț, șutează (mult prea si
gur), permițîndu-i portarului o- 
rădean să prindă mingea, după 
o piruetă aeriană-reflex. După 
numai un minut, Terheș ratează 
o ocazie Ia fel de mare, trăgîrid 
peste bară. în ultimele 20 de 
minute, oaspeții încearcă să „ia
să*,  prin Mujnai, dar trecerea la 
registrul ofensiv e dificilă după 
ce pînă atunci ai mizat doar pe 
rezistența apărării. Spre fînal 
a existat, totuși, un moment de 
suspans. La o acțiune pe par
tea dreaptă, Mandocă și O. La- 
zăr s-au aflat doar cu E. Mol
dovan în față, dar acesta a in-

UN JOC MODEST
de la 20 sn, și a înscris jos, lingă 
bară. în min. 14, Sportul putea 
egala; Stîngaciu a ieșit greșit, 
Țicleanu a trimis spre poarta 
goală, dar Ciobanu a respins în 
ultimul moment. Totuși, Bucureș
tenii au egalat destul de repede, 
în min. 19, cînd Mihali a trasat 
superficial o fază, Stănici ă in
trat în posesia balonului, a șui at, 
Stîngaciu a boxat și LUCACI a 
înscris spectaculos, de Ia 20 de 
metri.

După pauză, același nivel me
diocru al partidei, uneori cu mo
mente de joc „ca in curtea șdo- 
lii*.  în min. 50, de pilda, la o 
jumătate de metru de poarta 
goală, în loc să împingă mingea * 
in gol, Craiu a încercat o pre
luare și M. Mihail a trimis în 
corner. F. C. olt a luat ‘iar con
ducerea, în min. 72: în careu, 
fără nimeni în preajmă, Poîogea 
a alunecat, a căzut cu mina pe 
minge (fază stupidă) și TURCU 
a transformat puternic penaltyul. 
în min. 81 a ratat Tureu și în 
loc de 3—1 a’-u a să fie 2—2.. Ga-

CU iULTE EFORTURI SI EiOT»
7

calmă, 
led- 

reală 
min. 
res- 

, ; pen- 
momerit.

CORVINUL
F.C. ARGEȘ

i
pîteșteană dîr^ă. 
aplicat foarte bine

F.C.M. i
F.C. ’BiH

Stadion i 
t imp f ruml 
ca 9 009. S 

_ fă : 12—2)J 
marcat Ti

F.C.M. B 
Andrassî 4
Naghi 7, 9 
reac 6, Dd 
gu), v. ștd 
62 Șui ea 1
F. C. Bl

Ciocan 7.
6.5, We:ss 
(min. 76 d 
Tămaș 5 J 
M and o ca 3 
zăr 5.

A arbitr 
Napoca) ;J 
(Drobeta 1 
ciu (Petrol

Cartî^hJ 

ȘTEFA^W
La spera

pe.:
el 

tervenit sl 
pedrept 1-1 
3—o sau I

. F.C. OLfl 
| SPORTU]

Stadion I 
timp fruml 
t a tori — 
16—5 (pe I 
104—4 Au 1 
10 și 72 I 
respectiv I 
CRISTEA

F. C. OB
Georgescu 
O. Ciobani 
Eftimie 6 I 
toi 5, Mtl 
Craiu 5 (I

SPORTUI 
M. Mi hai'l I 
cu I 6, Pl 
Cristea 7, I 
Tîrlea 5 (| 
nici

mișQaWBW 
(Oradea) I 
(Buzău) I

Cartonași
MINEA 1.1

La sued

fele în al 
continuat I 
dus egalai 
un cornerl 
git pe spd 
cat, cu ci

Stadion Corvinul ; teren bun ; 
timp înnorat, ploaie în repriza 
secundă ; spectatori — circa 
5 000. Șuturi : 20—8 (pe poartă : 
12—3). Cornere : 13—0. Au mar
cat : I. PETCU (min 78) și GA
BOR (min 85)

CORVINUL : Ioniță 6 — Bar- 
dac 7, Stroia 6, '-Tîrnovea-.iu 6. 
Cocan 6,5 — I. Petcu 6, Rădos 
(min. 8 Bejenaru 6,5), Klein 7 — 
Gabor 7, Hanganu 6, Bozga 7 
(min. 65 Has 6).

F. C. ARGEȘ : Speriatu 7,5 — 
Voicu 6. Stancu 7, Pîrvu 7. Tă
nase 6 — Șt. Badea 6,5. C. Pa
nă 6. Eduard 6 — Tirchineci 5. 
Ignat 5 (min. 75 D. Zamfir), Vlă- 
doiu 6.

A arbitrat I. Igna (Timișoara); 
la linie : V. Antohi (Iași) și M. 
Axente (Arad).

Cartonașe galbene : TÎRNO- 
VEANU.

La speranțe : 1—4 (0—2).

A trebuii; ca acul cronometru- 
lui să arate intrarea în ultimul 
sfert de oră al partidei pentru 
ca dominarea teritorială a elevi
lor lui Ion V. Ionescu — cvasi- 
totală în cea de a doua repri
ză — să-și găsească corespon
dent și pe tabela de marcaj. De 
la primul și pînă la ultimul flu
ier al arbitrului jocul a curs, 
practic. într-un singur sens. Nu
mai că mai bine de o oră. Klein 
et comp, au avut în față o a-

parare 
care a 
ția învățată, prima ocazie 
de gol o notăm abia în 
20 (Bozga — șut puternic, 
pins în corner de Speriatu) 
tru că pînă în acel 
tradițională ofensivă hunedoreană 
nu a făcut altceva decît să re
marce bunul plasament 
keeperului piteștean și 
dune, unul după altul, 
le în caseta tehnică. în 
Hanganu rreia imprecis 
bună poziție, 
cinci minute, 
a lui Gabor
I. Petcu.

La reluare.
diane piteștene este tot mai e- 
videntă o dată cu scurgerea tim
pului și, în consecință, Stancu și 
colegii săi din defensivă fac față 
cu 
ale 
lui 
57,
74) . ,
a tabelei de marcaj din min. 
centrare pe jos de pe C 
a iui Hanganu, Gabor lasă 
nul pentru I. PETCU, care 
scrie nestingherit. După

pentru 
excelenta 
să fie

căderea

al goal- 
să a- 

cornere- 
min. 28 

într-o 
peste 

centrare 
irosită de

ca.

liniei me-

SIRETUD
FOCȘANI| 
(min. 31).

C^XHLA 
AUArLE 
BiîlP (mia 
78 — di

greu învăluirilor pe flancuri 
hunedorenllor. Iar ocaziile 
Bozga (min. 48), Gabor (min. 
69 și 70) și Hanganu (min.
prefațează prima modificare .... ... ----- 78;

dreapta 
i balo- 

în- 
con- 

sumaren unui moment psihologic 
în min. 84, cînd C. Pană, sin
gur la 10 m, trimite peste „trans- 
versală*,  Corvinul își mărește a- 
vantajul printr-un gol de toată 
frumusețea, în min. 85 : cursă 
Klein pe aripa stingă, urmată de 
o pasă înapoi pentru GABOR, 
care de la 14 m, lateral, reia ne
cruțător în plasă : 2—0.

Mihai CIUCA

Bîșcă (min
A.S.A.

LUNG MC 
PROGRES1
M. Fiorenl 
Titirișcă ( 
53) și Rad 

GLORIA
’74 BÎEL.1 
(min. 56) I

C.S.M. Si 
PLOIEȘTI 
schi (mini 
respectiv 1

PRAHOXl 
METALUL 
Vlad (min 
Gălățeanu I

F.C.M. d 
CEA — SI

C. S. B 
CÎMPINA



6 (4) 
O

UN DERBY ONORAT DOAR PE JUMĂTATE
in exce- 
Jtatori — 
(pe poar-
Âu mar- 

2 și 49). 
RED NIC 
1. 19) Și 
i 11 m).
Varga 7. 
bou 7 — 
-Mihăes- 
U jovici 8 
îătaru 8
Marines- 
Drăgan 5 
rănase 5.
1 II 4

Popa 4
u (Bucu-
Maeavei 

alâu);
0).

Așteptat cu deosebit interes, a- 
cest „derby european" nu a co
respuns decit in parte, cele 
două protagoniste neonorîndu-și 
așa cum se dorea „cărțile de vi
zită44, ele răm'mind datoare, mai 
ales în planul sportivității. De 
altfel, desele carențe de ordin 
disciplinar au umbrit prima re
priză, o repriză pe care am 
vrea s-o uităm ci*  mai repede. 
Vom zăbovi p ni a aminti cele 
două nefericite „momente de 
vîrf“, eliminările lur D. Petrescu

rițpare). 
de-o 

pofta -de 
pe de 

mpas al 
re „a- 

i sune 
fi prea

FOAIA

1 (0)

2 __I
eu bun;

— cir- 
)e poar- 
—1. A
50). 
nta 7 — 
in 7.5, 
- Caciu-
36 Gher-
3 (min. 

Barbu 7. 
nu 8 — 
ukenthal
■ lie 5 
irașan 5, 
nes 6),

O. La-

(pentru injurii) și Cojocaru 
(pentru Ipvirea adversarului (ără 
minge), însoțite de nejustificate 
suite de proteste, de parcă toată 
lumea era vinovată și mai puțin 
cei în cauză, '— 
la ^vestiare, 
propriu-zis, ___
videnta superioritate 
a echipei campioane, nesusținută 
însă la ..turația* 4 sa recunoscută, 
accelerările tipice Stelei fiind 
mai rare ca de obicei. Așa cum 
au fost și incursiunile ofensive 
ale Victoriei, obligată să 
cantoneze 
propria jumătate de teren,
•urmare a ol asului ae insistență 
a „roș-albaștrilor După o 
dublă ratare a lui Pena și I. 
Dumitrescu in minutul de debut. 
mai notăm o imensă ocazie a lui 
I. Dumitrescu, în min. 4, cu o 
minge săltată peste Nițu, dar și 
peste „transversală". în min. 15. 
Damaschin I irosește și el o bună 
situație (singura din repriză la 
poarta lui Lung). Două posibili
tăți de a desen ide scorul și pen
tru Lăcătuș (min. “

trimiși pe drept 
Trecind la jocul 
vom remarca e- 

teritorială

se
mai tot timpul în

ca

21 Nițu
scoate cu piciorul • min. 33 — 
„cap“ de puțin ne lîngă bară).

Tabela de marcaj se modifică, 
ani spune firesc,, in min. 34, cînd 
BELODEDICI reia plasat, jos 
la colț, o minge respinsă de de
fensivă Victoriei la centrarea lui 
Lăcătuș.

La reluare, eele două comba
tante urcă cu adevărat la 
rampă, ■ replicile lor fiind pur 
fotbalistice, pe placul tribunei, 
la reușita „aituiui dc-i" contri
buind și echipa Victoria, care 
și-a reconsiderat . atitudinea față 
de jocul ofensiv. Urmarea ? O 
frecvență sporiră a fazelor de 
poartă, cele două fruntașe ale 
clasamentului acționînd. nu o 
dată cu .garda jos44, licitind 
totul pe „cartea atacului* 4. Iată, 
telegrafic, cele mai importante 
secvențe: min. 19 — Ursu, șut în 
„transvers ilî* 4 ; nvn. 50 — Mirea. 
„cap* 4 milimetric pe lîngă bară • 
min. 51 — pe contraatac. PENA 
șutează violent, din alergare, jos 
ia colț (2—0) ; min. 55 — L Du
mitrescu. șut imprecis. după 
două driblinguri de efect ; min. 
57 — „traseu* 4 Culcear — Ccraș — 
C. SOLOMON și ultimul trimite 
mingea pe sub Lung (2—1) ; min. 
75 — T. Stoica este faultat clar 
in careu de Unea și HAGI trans
formă penaltv-ul (3—1) ; min. 
78 — Lung se remarcă la șutul 
lui C. Solomon ; min. 75 —
preluare perfectă z. lui CORAS, 
la 16 m. și sut violent la vinclu 
(3—2) ; min. 84 - 'oleu imprecis 
al lui Lăcătuș, de la 6 m : min. 
88 — „lob44 Hagi peste Nițu și... 
..tranversală44: mm. 89bombă" 
Hagi și paradă in extremis a lui 
Nițu. Și au mai fost alte și alte 
faze în această repriză de real 
spectacol. Deri. «e putea. dis-

STEAUA 3 (1) ?
VICTORIA 2 (0)

Stadion „Steaua" : teren bun : 
timp ideaj pentru fotbal . spec
tatori — circa 25 300. Șuturi : 
25—12 (pe poartă : 11—7) Cor
nere : 10—2. Au marcat : BELO
DEDICI (min. 34). PENA (min. 
51). HAGI (min 75 — din 11 m) 
respectiv C SOLOMON m n. 57) 
și CORAȘ (min. 79)

STEAUA : Lung 6 — D. Pe
trescu 3 Iovan 8 BeiolMlei 7. 
Ungureanu S — T. Sto'ca 7 Ro- 
tariu 6 5 Ha”’ 7. I Dumitrescu 
6.5 (mtn. 72 Măstăean 6) — Lă
cătuș 7. Pena 7 <m!n. F8 Las.
eoni).

VICTORIA : Nltu 6.5 — La:s 6 
M’rea 6. Zare 6.5. D. Dan ei 6 
— Cojocaru S C. Solomon 7. Co
ras 7. Ur'ea 6 ftnln 62 Tiră) — 
Culeear 6. Damaschin I 5 imin. 
W Ursu 7).

A arbitrat L Crăeiunescu (Rm 
VUcea) : la linie : J. Grama
(BueurestB sl B Cataros (Că
țăra st)

Cartonase ealb-ne : MIREA 
HăGÎ. LAIS. T STOIC ă NTHJ.

Cartonase roșii : D. Pt. 1HES- 
CU (mm 17) COJOCARU ftnîn. 
26).

La speranțe : 4—0 12—tn.

• ——-—
ponibilitătiie riind etalate din 
plin. Răminem lust cu -re
gretul că fotbalul nu ți-a Intrat 
in rol din -niar primul minut.

Adrian VASltESCU

PRIMA VICTORIE, DAR CIT DE GREU...

(Cluj-
Titorov
I. Dan-

SSFM-
b v
după

fost un 
ui logic

IRILA

După atitea nereușite, mure
șenii și-au dorit mult prima vic
torie, pe care, în sfîrșit, au ob
ținut-o, dar cu mari eiorturi și 
mari emoții. Pentru că, deși au 
deschis scorul relativ repede, in 
min. 9 — ia capătul unei faze 
bine lucrate, cind Botezan a șu
tat puternic și fundașul BOAR, 
vrlnd să degajeze’ balonul, l-a 
expediat la rădăcina barei, de 
undo a deviat în plasă — echipa 
locală a-a reușit să puncteze. 
Chiar dacă L. Moldovan (min. 
11 și 16) și Botezan (min. 15) au 
lost beneliciarn unor toarte bune 
situații. Condusă pe tabela de 
scor, formația sibiană a ieșit mai 
curajos in jumătatea de teren 
adversă și, după ce C. Zamfir 
(min. 14) intîrzie o fracțiune de 
secundă ia mingea excelent cen
trată de fundașul Cotora, în min. 
18 scorul va deveni 1—1: oaspeții 
execută o lovitură liberă de pe 
dreapta, balonul ajunge pe partea 
opusă. Ia Cașuba. care reia din 
voleu în bară, mingea revine în 
teren și RADU II, pe fază, o ex
pediază, cu capul, în poartă. 
Moment greu, care descumpănește 
formația locală, deși în min. 45

M. Vasile a „scos*,  in corner, de 
sub „transversală4, „bomba-4 lui 
V. Ene.

La reluare, la prima acțiune a 
gazdelor, fundașii sibieni gafează 
in lanț, balonul ajunge la L. 
MOLDOVAN, care-l planează în
cet, in colțul lung, surprinzin- 
du-l pe picior greșit pe portarul 
sibian. Era min? 51... Minute bune 
de joc, in , continuare, ale mu
reșenilor. care, în min. 55, sînt 
la un pas de gol, dar, la șutul 
lui Pintea, Boar salvează de pe 
linia porții goale. Fază identică 
și în min. 63, cînd este rindul 
lui I. Ene să înlăture pericolul 
din fața porții. Ia voleul lui L. 
Moldovan. Din acest moment, 
oaspeții atacă puternic și noul 
introdus, Laurențiu, este, în min. 
73 și 74 beneficiarul unor mari 
situații, dar Varo respinge cu di
ficultate. si tot Laurențiu, în 
penultimul minut de joc, reia, 
din 6 m, cu capul, exact în bra
țele portarului advers. Această 
fizionomie a jocului explică cît 
de greu s-a impus A.S.A. 
Dar victoria rămîne victorie...

Gheorqhe NERTEA

I A.S.A. TG. MURES 2 (1) I
F.C. INTER 1 (1) I

REPLICĂ DÎRZĂ
Deși icuriu ar putea da o aită 

impresie, meciul a fost ăesml de 
diucii pentru ecnipa locală, ad
versara ei umau-i o replică vi
guroasa, iupuiid cu multă am
biție și dirzenie pentru a nu 
pleca acasă încinsă. Pe linia a- 
preciatelor oaie evoluții din a- 
ceasiă primă parte a campiona
tului, Flacăra a început foarte 
□ine partiaa, a inițiat acțiuni de 
atac spectaculoase și incisive, a- 
plaudate la scenă deschisă de pu
blic. care au pus in real pericol 
poarta oaspeților. După o mare 
ocazie, r.efrucUficată (min. 10 — 
șut in bară al lui Dragnea), gaz
dele au reușit să deschidă scorul 
în min. 12: Dragnea a inceicat 
o pasă laterală, un apărător gă- 
lățean a contrat cu piciorul, min
gea a ricoșat sure Chiriță, aflat 
in acel noment în spatele fun
dașilor de la Oțelul, și centrarea 
acestuia a fost apoi fructificată, 
nestingherit, de BELDIE. Influ
ențați de semnalizarea pripită a 
tușierului Gh. Constantin, oas
peții au acuzat ofsaid la Chi
riță. dar arbitrul Dan Petrescu, 
aflat în momentul respectiv a- 
proape de fază și apreciind co
rect că mingea venise din picio
rul a părător*.;  lui gălățean. a lăsat 
jocul să curgă și a validat golul. 
Replica echipei de la Dunăre n-a 
întirziat și m min. 16 Oțelul a 
trecut pe lingă ega’are. Profir 
semiluftinJ in careul advers. în 
continuare, disputa menține
echilibrată, dar ocaziile de gol 
vor apare mai rar. notabil fiind 
îndeosebi șutul pe^te poartă al 
lui M. Pană (min. 29). din pozi
ție deosebit de favorabilă.

După pauză, jocul devine mal 
rapid și mai antrenant, relan
sat fiind și de egalarea reușită 
de gălățeni în min. 48: Ia cor
nerul executat de Drăgoi. ANTOHI 
i-a înălțat spectaculos și a tri
mis mingea, cu capul, pe lingă 
bară, in plasă. încurajați de a- 
cest gol, gălățenxi — în evident

A GĂLĂȚENILOR
I flacara 

OȚELUL

Stadion Flacăra : teren toarte 
bun : vreme închidă, dar favo
rabilă jocului : spectatori —
circa 4 000 Suturi : 14—10 (pe 
poartă : 8—4). Cornere : 9—3. Au 
marcat : BELDIE (min. 12) VÂI- 
DEAN (min. 73 si 39). respectiv 
ANTOHI (min. 48)

FLACARA : Dohoî 7 — Pur- ‘
dea 6 Movilă 7 Butufei 7. M. 
Pană 7 — Beldie 7 Chiriță 6
(min 60 Stere 7). Dragnea 7.5. 
C. Pană 7 — Lala 6 zmin. 60 
Văidean 3), Marcu 6.5.

OȚELUL : Călugăru 6 - Bo- 
rali 6, Angheiinei 7. Baiceă 7, 
G. Popescu 6 — Bureea 7. M 
Stan 7. Ion Gigi 6 min. 80 
Oprea) — Drăgoi 6 (min 75 po
doabă). Antohi 7 Profir 6.

A arbitrat D. Petrescu ; la li
nie : M Constant.inescu (ambii 
din București) si Gh. Constantin 
(Rm. Vîlcea).

Cartonașe galbene : ANGHELI- 
NEI.

La speranțe : 3—2 (2—0'
....................................................... ■UNI ' I

bun ; 
t ; spec-
Șut-iri : 

Cornere: 
:u (min.

11 m).
19) și

IF.C. FARUL 0 I
S.C. BACĂU 0 I

iinea I 5, 
pescu 6.
6), Pi£- 

rurcu 7.
5). 

mu 6 — 
orgules- 
Popa 6. 
căci 7 —
5). Stă- 

■’-Lll 5).

oaorescu

RIȘTE A.

-n

;ului au 
s-a pro- 
executat 

, prelun- 
a mar-

LEXE '

Stadion „1 Mai44 ; timp favo
rabil ; teren bun ; spectatori — 
circa 25 000 Șuturi : 14—8 (pe 
poartă î 2—4). Cornere t 11—4.

F. C. FARUL : Anton 6 — Du: 
mitru 5. Ponovici 5, Tățăran 5, 
Cămui 6 — Ivan 5 (min. 57 Tu- 
fan 5), Bîrbora 5. Iovănescu 5, 
Nedelcearu 5 — Funda 6, Popa 5 
(min. 68 Crăciun 5).

S. C. BAC Au : Cîmpeanu 7 — 
Penoff -7, Borcea 6 Ciudin 6 
(min. 35 Jercălău 6). Arteni 6 — 
Burleanu 6, Tvanov 6. Tismăna- 
ru 6 —Șoiman 6. Fîsic 6 (min. 69 
Scînteie 6). Fiilgă 6.

A arbitrat N. Voinea (Bucu
rești) ; la linie : A. Porumboiu 
(Vaslui) și N Dineseu (Rm. Vîl- 
cea).

Cartonase galbene : FUNDA.
MTT^prcFARU CTUDTN. fulga.

La speranțe : 0—1 (0—1).

e ................ .

Recomandată de un specta
culos 3—1, în deplasare, la 
Galati. în etapa precedentă. 
F. C. Farul s-a dezis în pre-

LA POMUL
zența unui stadion arhiplin, 
care fremăta de bucuria unei 
noi victorii, aparent facile, 
neputînd să recupereze nici 
fizic si nici psihic dună ma
rele succes obținut cu trei zile 
mai devreme. Lipsită și de a- 
portul a doi jucători acciden
tați, Petcu (garantul „sub
tilității") si Zahiu (omul de 
„șoc"). echipa gazdă a e- 
voluat în conformitate cu fot
balul oferit de „lumea a 
doua" a campionatului nostru : 
presiune quasi-continuă în 
terenul advers, atacuri „oar
be" cu supralicitarea mingilor 
înalte aruncate în fata ix>r- 
țîi. în așteptarea unui dez
nodământ norocos. Atît i-a 
trebuit mult mai rutinatei 
S. C. Bacău ca să-și ia toate 
măsurile în vederea dobîn- 
dirii punctului „de aur“ din 
deplasare : marcaj sever om 
la om, (care l-a stingherit

Stadion ..23 August" ; teren 
foarte bun ; timp noros ; spec
tatori — circa SMt. Suturi: !3—4 
(be poartă: 5—O Corn3re: 8—0. 
Au marcat : BOAR (m’.n. 9 — 
autogol) și L. MOLDOVAN (mîn. 
51) respectiv RADU n (min. 18).

A.S.A. : Varo 7 — C. Moldo
van 6. Jenei 7. Z. Nagy 6. Fo- 
dor 6 — Eros 6. Botezan 7, V. 
Ene 6. A. Stoica 6.5 — L. Mol
dovan 7 (min, 72 Minea n 6i 
Pintea 6.5.

F. C. INTER : M. Vasile 6 — 
Cotora 7, Boar 6. I. Ene 6. Do- 
brotă 6 — Jurcă 6. M. Stănes- 
eu 7, Majaru 7 — C. Zamfir 6 
(imin. 72 Laurențiu 6,5). Ra
du n 7. Casuba 6 (min. 62 Vă- 
sîi 5.5)

A arbitrat A. Gheorghe (P. 
Neamț) ; la linie : I. Vel^a (Cra
iova) și V. Ilie (București)

Cartonașe galbene ; MAJARU, 
JENEI.

La speranțe : 3—0 (1—0)

LĂUDAT...
vădit și pe rafinatul Bîrbora, 
socotit urmașul lui Hagi), 
apărare „pachet" în propriul 
careu, capabilă să respingă 

toate mingile înalte.
în aceste condiții, echipa 

constănțeanâ, blocată la fi
nalizare, n-a reușit decit două 
șuturi, (Funda, min. 73 : 
Cămui. min. 89), pe spațiul 
porții lui Cîmpeanu. portar 
care și-a dirijat cu mînă 
sigură apărarea, intuind și 
toate traseele mingilor cen
trate zadarnic spre Funda, 
un „vîrf“ bătăios, dar deza
vantajat de gabarit. Cum 
nici ploaia de lovituri libere 
obținute la 18—20 metri de 
poartă nu s-a putut ' con
cretiza în gol, Iovănescu și 
Cămuî expediindu-le impre
cis, Farul a revenit repe
de cu picioarele pe pămînt.

Ion CUPEN

DIVIZIA B

UNIREA
Sameș

ÎAMȚ - 
(1-Jqj 

13 (nlfll. 
•espectiv

POLITEHNICA IAȘI — C.F.R. 
PAȘCANI 2—0 (0—0) : Henika
(min. 67) și Florean (min. 75).

Relatări de la: C. Enea, C. 
Rusu, A. Rotaru, c. Necula, I. 
Mindres?u, O. Bălteanu. I. Dia
conii, S. Ungureanu și M. Ma- 
cavei.

CÎMPU- 
- F.C.M. 
3 (0—1): 
•espectiv 
iț (min.

F.E.P.A. 
: Chivu 
nin. 73). 
rROLUL 
amulan- 
jenalty), 
63).
EȘTI — 

(2-0) : 
îalty) și

1. PETROLUL
2. Progr. Brăila
3. Met. Plopeni

4- 5. Steaua Mlzil 
Polit. Iași 

6. Aripile Bacău 
7- 8. Unirea Focșani 

Prahova Pl.
9. Poiana Cîmpina 

10-12. Ceahlăul P.N. 
Șiretul 
Gloria Bz.

13. C,S.M. Suceava
14. FEPA ’74
15. C.F.R. Pașcani
16. Delta Tulcea
17. A.S.A. Expl.
18. C.S. Botoșani

4 3 10
4 3 0 1 
4211
4 2 11 
4211
4 2 0 2
4 2 0 2
4 2 0 2
4 12 1
4 2 0 2
4 2 0 2
4 2 0 2
4 12 1 
4 112
4 112
4 0 2 2
4 10 3
4 0 2 2

7-3 7 
7-2 6 
5-2 5
4- 2 5
5- 3 5
6- 5 4
4- 4 4 
3-3 4
3- 3 4
5- 6 4 
5-6 4
4- 5 4
5- 6 4
6- 6 3
3-6 3
3- 5 2
4- 7 2 
1-6 2

O TUI - 
0—0.
POIANA

ETAPA VIITOARE (duminică 25 
septembrie): Poiana Cîmpina — 
Gloria Buzău, Petrolul Ploiești — 
C. S. Botoșani, C.F.R. Pașcani — 
C.S.M. Suceava, F.C.M. Progresul

Brăila — Aripile Victoria Bacău, 
Unirea Focșani — A.S.A. Explo
rări Cîmpulung Moldovenesc, Me
talul Plopeni — Șiretul Pașcani, 
F.E.P.A. ’74 Bîrlad — Prahova 
C.S.U. Ploiești, F.C.M. Delta Di
namo Tulcea — Ceahlăul Piatra 
Neamț, Steaua Mizil — Politeh
nica lași.

SERIA A ll-a
C. S. TÎRGOVIȘTE — CHIMIA 

RM. VILC1SA 1—0 (1—0) : R. Tuclor 
(min. 27).

METALUL MIJA — I.C.I.M. 
BRAȘOV 1—0 (0—0) : Tudor
(min. 61).

SPORTUL „30 DECEMBRIE" — 
METALUL MANGALIA 1—0 (1—0) 
P. Dumitru (min. 30).

ELECTROMURES TG. MUREȘ
— ELECTROPUT1-.RE CRAIOVA 
l-o (1—0): S. Popa (min. 83).

A. S. DRO3ET A TR. SEVERIN
— MINERUL MOTRU 3—0 (2—0): 
Mănescu (min. 10 și 77) și Udrca 
(min. 39 - din penalty).

GAZ METAN MEDIAȘ — DU
NĂREA CĂLĂRAȘI 3—2 (2—1) :
Fățan (min. 10), M. Marius (min. 
16) șl Ologu (min. 53 — din pe
nalty), respectiv Stana (min. 21) 
și Ștefan (min 60).

METALURGISTUL SLATINA — 
PANDURII TG. JIU 3—1 (2—1) ! 
Din (min. 13) și Asaftei (min. 39

și 90 — ambele 'lin penalty), res
pectiv Duna (min. 29).

JIUL PETROȘANI — F.C.M. 
CARACAL 4—1 (4—1): I. Cojocaru 
(min. 23), Cristea (min, 29), Băl- 
taru (min. 38) și Bălan (min. 44), 
respectiv Cristea (min. 41 —
autogol).

TRACTORUL BRAȘOV — DA
CIA PITEȘTI 4—1 (2—1): Ghioane 
(min. 42), Goran (min. 44), Manta 
(min. 67) și Ad. Vasile (min. 80), 
respectiv Togan (min. 17).

Relatări de la: M. Avanu, P. 
Voinea, Gh. Florea, Gh, Botezan, 
S. Manafu, M. facăl, D. Mibail, 
G. Tuțu și C. Gruia).

1. JIUL
2. Electromureș 

3- 4. Electroputere
I.C.I.M. Bv,

5- 6. Chimia Rm. V.
A.S. Drobeta

7. 'Metalurgistul
8. Sp. „30 Dec." 

9-13. Met. Mija
C.S. T-viște 
Tractorul 
F.C.M. Caracal 
Dacia Pitești

14. Pandurii
15. Gaz Metan
16. Dunărea CI.
17. Met. Manealia
18. Minerul Motru

4 3 10 7-27
4 2 115-55
4 2 0 2 6-2 4 
4 2 0 2 6-2 4
4 2 0 2 4-2 4 
42 0 2 S-4 4
4 2 0 2 5-4 4
4 2 0 2 3-3 4 
4 2 0 2 4-5 4
4 2 0 2 3-4 4
4 2 0 2 7-84 
4 2 0 2 4-5 4
4 2 0 2 4-5 4 
4 2 0 2 4-6 4
4 2 0 2 5-8 4 
4112 5-63 
4 112 6-83
4 1 0 3 2-7 2

ETAPA VIITOARE (duminică 25 
septembrie): Metalul Mangalia — 
C. S. Tîrțoviște, Electroputere 
Craiova — Sportul „30 Decem

reviriment — atacă in continuare 
cu mult aplomb și in min. 71 iro
sesc o ocazie rarisimă: la un 
contraatac în superioritate nume
rică (3 contra 1) Antohi pătrunde 
singur in careu, dar se complică 
încercînd să dribleze și portarul, 
Dierzind apoi mingea. Depășind 
cu bine acest moment greu, mo- 
renarii iși reiau cu mai multă 
vigoare ofensiva — impulsionată 
acum și de proaspeții intrați în 
teren Văidean și Stere —, for- 
țînd victoria, pe care o vor ob
ține prin două frumoase goluri 
marcate de VAIDEAN (min. 7s 
— Bcap“ Ia centrarea lui M. Pa
nă: min. 89 — fructificarea unui 
contraatac inițiat de Stere).

Constantin FIRÂNESCU

ÎN MIN. 13, MECIUL ERA JUCAT
I UNIV. CRAIOVA 
| „U‘ CLUJ-NAPOCA

4 (3) I 
±_l

Stadion Central ; teren foarte 
bun ; timp închis ; spectatori — 
circa 25 000. Șuturi : 16—14 (pe 
poartă 7—6). Cornere : 6—6. Au 
marcat : GHIȚA (min 1 si 9). 
GH. POPESCU (min. 13) și NEA- 
GOE (min. 77).

UNIV. CRAIOVA : Crișan 7 — 
Mănăilă 7. Zamfir 7, A. Popes
cu 7,5. Irimescu 7 (min. 65 Lu- 
ță 6) — Geolgău 8. Săndoi 7,
Gh. Popescu 7,5, Badea 7,5 — 
Bîcu 6 (min. 59 Neagoe 7). Ghi- 
ță 8

„V“ CLUJ-NAPOCA : Prunca 5 
— Gherman 5, Neamțu 6. Popi- 
cu 5, Pojar 5 — M. Stoica 6, 
Doboș 5, Teodorescu 5 (min. 79 
Bănică), Biro 5 — I. Moldovan 5 
(min. 59 Cadar 5). Cr. Sava 6.

A arbitrat Adr. Moroianu ; la 
linie : I. Coț (ambii din Ploiești) 
și C. Gheorghe (Suceava).

Cartonașe galbene : DOBOȘ. 
MĂNĂILĂ. GHERMAN.

La speranțe : 3—2 (0—2).

•

Ce start fulminant au avut 
craiovenil I Lansați moral
mente de succesul obținut la 
mijloc de săptămînă. in „Re
gie". ei s-au aruncat cu toate 
forțele în atac. înscriind din 
Drimul minut : Badea a în
cheiat, cu un șut puternic, o 
combinație la 16 m și mingea 
restituită de... stîlpul drept 
a fost reluată în plasă de 
GHIȚĂ. Doar 9 minute mai 
tîrziu. același GHIȚĂ. de ni
meni păzit, marca, cu capul, 
din colțul sting al careului 
mic. Și formația oaspete 'nes
pus de romantică, cu un Do
boș mijlocaș la „acoperire" 
doar pe hîrtie) tot nu se des- 
meticea, astfel îneît. după

brie", Dacia Pitești — Electro
mureș Tg. Mureș, I.C.I.M. Brașov 
— Mine-nl Motru, Dunărea Călă
rași — Metalul Mija, F.C.M. Ca
racal — Gaz Metan Mediaș, Chi
mia Rm. Vîlcea — Jiul Petroșani, 
Metalurgistul Slatina — A. S. Dro
beta Tr. Severin Pandurii Tg. 
Jiu — Tractorul Brașov.

SERIA A III-o
A. S. PAROȘSNI VULCAN -*  

C.F.R. TIMIȘOARA 1—0 (1—0) :
Stana țmin. 44).

armatura zal.au — U. T. 
arad 1—0 (1—0) : Colesnluc
(min. 40).

GLORIA BISTRIȚA — POLI 
TEHNICA TIMIȘOARA 1—0 (0—0) ! 
Trîmbitaș (mîn. 86).

STRUNGUL ARAD — MINE
RUL CAVNIC 1—0 (1—0): Sălă-
gean (min. 2).

GLORl \ REȘIȚA — CHIMICA 
TÎRNAVENI 9-1 (0—0): Scînteie
(min. 47) Croîtoru (min. 67), 
respectiv Ccnan (min. 85).

F. C. MARAMUREȘ — META
LUL BOCȘA 3—0 (1—0): D. Mol
dovan (min. 9 și 81) și Miriuță 
(min. 66).

A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA
RA — UNIREA ALBA IULIA 
1—0 (1—0) ; Rosenblum (min. 36).

DACIA MECANICA ORAȘTÎE— 
C.S.M. REȘIȚA 2—0 *0 —0) : Dumî- 
treasa rmin. 53 — din penalty) 
și oprescu (min. 72).

alte patru minute, Prunea 
scotea pentru a treia oară ba
lonul din plasă, trimis acolo, 
eu capul, de GH. POPESCU, 
care fructifica o centrare 
tot de pe partea stingă, a u- 
nui Geolgău neobosit din 
„16“ în „16“. Vulnerabilă în 
apărare, lipsită de un „dis
pecer". ca și de un „vîrf“ ma
tur, formația oaspete a fă
cut, în toată prima repriză o 
singură fază gol- atunci, în 
mim. 36 cînd Poiar. scăpat 
singur, a trimis alături.

Partea a doua a meciului 
ne-o arată pe Universitatea 
satisfăcută de avantajul sub
stanțial luat pe tabela de 
scor. Sau obosită de pe 
urma celor „cinci reprize" sus
ținute în șase zile, din
tre care două cu Sportul, ex
trem de solicitante. Cert este 
că acum replica lui ,.U“ a de
venit mai tăioasă, Biro risi
pind, în min. 60. o bună oca
zie. A fost semnalul care pa- 
re-se. i-a mai trezit pe local - 
nici, una din „contrele" lor 
încheindu-se, în min. 77 eu 
golul iui NEAGOE. O nouă și 
ultimă tresărire de orgo
liu clujean se soldează cu 
două șuturi puternice (în min. 
78 și 79) ale Iul Cr. Sava cu 
care îl solicită pe Crisan. 
Spre final. în min. 83 tot 
Cr. Sava este obstruetionat 
de Săndoi, în careu, prin 
contact corporal dar tină- 
rul arbitru Adr. Moroianu. fă
ră greșeală pînă atunci, acordă 
doar o „indirectă". Așa 6-a 
scris istoria acestui 4—0. care, 
putea fi riiaus de U" după 
pauză.

Gheorqhe NICOLAFSCU

OLIMPIA I.U.M. SATU MARE 
— AVÎNTUL REGHIN 3—0 (2—0) : 
Bolba (min. 4). Silaghi (min. 10) 
și Erdei min. 70).

Relatări de Ja: V. Purice, N. 
Danciu, I. Toma, N. Strejan, P. 
Fuchs, Ov. Nemeș, C. Crețu. I. 
Siminie și R. Vida.

1. OLIMPIA S.M.
2. A.S.A Progr.
3. U.T.A.
4. „Poli**  Tim.
5. C.F.R. Tim.
6. F.C Maram,

7- 8. Unirea A.T,
Gloria Bistrița 

9-10. Gloria Reșița 
Armătura

11. Strungul
12. A.S. Paroseni
13. C.S.M. Reșița
14. Avîntul Reghin
15. Met. Bocșa
16. Chimica
17. Dacia Orăștie
18. Min. Cavnic

4 3
43 10 
4 3 0 1 
4 2 11 
4 2 11
4 12 1 
4 2 0 2 
4 2 0 2
4 2 0 2 
4 2 0 2 
4 12 1
4 2 0 2 
4 112 
4 112 
4 112 
4103 
4 10 3 
4013

1 0 13- 2 7 
5-0 7 
7-2 6
7- 3 5
5-2 5
5-3 4
8- 8 4
6-7 4
6-7 4
3-4 4
1- 2 4
3- 7 4
6- 6 3
3-6 3
3-10 3
3-6 2
2- 7 2
1-6 1

ETAPA VIITOARE (duminică 25 
septembrie): U. T. Arad — A. S. 
Paroșeni Vulcan, Mf-talul Bocșa 
— Armătura Zalău, C.S.M. Reșița 
_  F. c. Maramureș. Unirea Alba 
Iulia — Minerul Cavnic, Chimica 
Tîmăveni - A.S.A. Progresul Ti- 
mi^oara, Avîntul Reghin — Gloria 
Reșița. C.F.R. Timișoara — Olim
pia I.U.M. Satu Mare, Gloria 
Bistrița — Strungul Arad. Poli
tehnica Timișoara — Dacia Me
canica Orăștie.



EXCELENT DEBUT ROMÂNESC
(Urrru'' S’K oat). 1)

In continuare, inclusiv de la 
disputele de luni, ci nd in cnn- 
curs intră echipa feminină de 
gimnastică, cu exercițiile impu
se. o parte dintre canotoare si 
canotori — in serii, trâsătoarea

SEUL, 18 (Aaerpresi. co
mentatorii agențiilor interna
ționale de presă etogtaat suc
cesul sportivului român Sorin 
Babii, dțn^âtor al ratatai 
olimpic ți al medaliei de nr 
la pistol liber, sub^-sud ex
celenta pregătire tzh-zoi fl 
psihică a ttadrvlsi trăgător 
romăn intr-o probă pe care 
ți-au adjudecat-o. pt.14 amu 
sportivii maturi, cu mare ex
periență. De alt f ci, notează 
agenția ADti. după p—.—.efe 
U de focuri vicecampiostal 
mondial, sovieticul tgor Ba- 
sinaki, părea dțtigitor sigur, 
avtnd patru puncte mai mult 

“ ----- - ----- --- " adver-
remăn 
finală.

decit principalul - său 
sar, surprinzătorul 
Sorin Babii. Dar. in 
s-a petrecut un lucru neaș
teptat ; in timp ce foarte ti- 
nărui sportiv român dovedea 
o siguranță dezarma-,vj. rea- 
lizind, intre altele, i ..mufte" 
consecutive. concurentul so
vietic a ratat. nerezlstind 
tensiunii nervoase. »l, cu «■ 

Ia al șaselea foc el fina
lei. a coborit in clcsament 
pe locul X

In alte corespondente este 
remarcată. de asemenea, cu
loarea deosebită a tirului ro
mânesc. ai căror reprezen
tanți s-au numărat mereu 
printre protat—olimpia
delor.

la oistal 
greco-ro-

Anisoara Matei — 
sport, luptătorul de . 
mane Vasile Andrei — cat. 100 
kg. iar Noemi Lung va evolua 
în Drima ei finală olimpică.

Revenind asupra emotionante-

SEUL (Agerpres). Simbătă
de deschidere a celei de-a 24-a .__
vară. întrecere tradițională a sportului mondial ce reunește, sub 
steagul cu cele 5 cercuri colorate, simbol al înfrățirii continentelor, 
sportivi din 161 de țări, printre care si România. Asa cum s-a 
anunțat, la actuala ediție a Olimpiadei, sportivii români sint 
angajați in concursurile a 10 discipline: atletism, box. canotaj 
academic, caiac-canoe. gimnastică; haltere. înot, lupte, scrimă si 
tir.

în sunetele unui mars sportiv, pe pista stadionului olimpic au 
defilat echipele participante, avînd în frunte, conform tradiției, 
delegația Greciei, țara de origine a Olimpiadelor.

După ceremonialul inaugural, a fost deschisă a 24-a ediție a 
Olimpiadei de vară. Pe catarg a fost înălțat steagul Olimpiade
lor, iar în văzduh si-au luat zborul mii de porumbei albi.

Apoi, pe stadion si-a făcut apariția ultimul purtător al ștafetei 
care a adus flacăra olimpică, simbol ar perenității jocurilor, al 
păcii si concordiei între tinerii sportivi.

la po
prim e-
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1. Irina Silora (U R S Sj *M_5  p
— campioană oUmpică ; 2. Sil
via Spertxr (R.F.GJ «73 P l 
X Ana Maluhma (UR-S-S.) 
445.5 p : 4. Qiuping Zhang (R_P. 
Chineză) 4S4.7 p : S. Plrjo Petola 
(Finlanda) 4S3.I p : «. Launi
MeHi (S.U.A.) 4SXS d : cAol fi
ber : 1 SORIN BABII 3.. T.,:a) 
6«o p (566 94) — campion olimpic:
2. Kagnar Skanaker (Suedia)
657 p (504(931 ; X lgor Basinski 
(U.R.S.S.) S57 p (57017) -. 4. Ta-
niu Kiriakov (Bulgaria) 656 p :
5. Gernot Eder (RJJ.G.) 654 p :
6. Gyula Karacsony (Ungaria) 
654 p.

1.
SĂRITURI tx APA. 

feminin : 1. Yanmei 
Chineză) 443,20 p — 

Platformă. 
Xu (RJ.
campioană

a avut loc la Seul festivitatea
ediții a Jocurilor Olimpice de

in

S'J.
«0.44 p ;
(V-B-S.SJ

M

haltere. Categoria 55 kg :
1. Sevdalin Marinov (Bulgaria) 
270 kg a» r.m. + 150). record 
mondial — campion olimpic. î. 
Chun Byung-Kwan (Coreea de 
Sud) 260 kg. 3. Zhuoqiang He 
(R.P Chineză) 257.5 kg. 4. Zhang 
Shoulie (R.P Chineză) ‘
5. Jacek 
247,5 kg. 
(România)

252.5 kg. 
(Polonia) 
Cihărean

Gutowski
6. Traian 
240 kg.

Grupa A :
R.P. Chineză 

Italia

R.F. Ger- 
3—0 ; 

Guatemala

FOTBAL, 
mania — 
Grupa B :
S—2 : Grupa C : Coreea de Sud
— U.R.S.S. 0—0. S.U.A. — Ar
gentina 1—1 ; Grupa D : Austra
lia — Iugoslavia 1—0 !, Brazilia
— Nigeria 4—0.

BASCHET. Masculin. Grupa A : 
Coreea de Sud — Rep. Centrafri- 
cană 70—73, U.R.S.S. — Iugoslavia 
79—92 ; Grupa B : R. P. Chineză
— Egipt 98—84, Brazilia — Ca
nada 125—109, S.U.A. — Spania

97—53.

TIR ----------------------
Primul „botez al focului" 

pentru trăgătorii noștri. în chiar 
prima zi de întreceri la tir — 
prima medalie de aur ! Noul 
campion olimpic in proba de 
pistol liber este românul Sorin 
Babii ! Tînărul nostru perfor
mer îsi datorează succesul unei 
mobilizări cu adevărat excep
ționale în finala competiției, 
în concursul propriu-zis. pri
mul a încheiat,cu 570 de punc
te. redutabilul trăgător sovietic 
Igor Basinski. Pe poziția ur
mătoare, ambii cu 566 de punc
te, s-au situat Sorin Babii și 
bulgarul Taniu Kiriakov. Spor
tivul român a abordat însă 
finala cu mult calm, si-a stă-

Reuniunea inaugurală din 
piscina olimpică acoperită a 
adus o primă satisfacție dele
gației înotătorilor noștri. în 
cea mai completă probă, 400 m 
mixt, Noemi Lung a cîștigat 
seria în care a luat startul, 
timpul său — 4:41,96 — fiind 
cel mai bun al preliminariilor 
(30 competitoare). în continu
are : Nord (R.D.G.) 4:42,92, E- 
vans (S.U.A.) 4:43,04. Clatworthy 
(Australia) 4:44^6, Hunger 
(R.D.G.) 4:44,85, Dendeberova 
(U.R.S.S.) 4:46.63, Procter (Aus
tralia) 4:47,57, Lin Li (R.P.

BOX -------------------- -
...Laraxonul pugilistic*  care 

se desfășoară pe întreaga du
rată a Jocurilor Olimpice a 
început cu meăuriîe prelimina
re la categoriile cu cei mai 
multi concurentt în rindul a- 
cestora. la ..nană" a urcat trep
tele ringului «i reprezentantul 
tării noastre Daniel Dumitres
cu. Q l-a avut ca partener de 
întrecere De nigerianul Anthony 
Konyegwaehie. adversar robust

Duminică au început și intre*  
cerile La haltere, cu categoria 52 
kg, la care au luat parte 15 con
curent i, printre care și tînărul 
nostru reprezentant Traian Cihă
rean. El s-a clasat pe locul al 
S-lea. cu rezultatul de 2k> kg 
(110—130). la a 3-a încercare, 

GIMNASTICĂ--------
Cele opt zile de gimnastică 

din cadrul Jocurilor Olimpice au 
fost inaugurate, ca de obicei, în 
marile competiții, cu exercițiile 
impuse prezentate de echipele 
masculine și de sportivii indivi
duali prezenți în întrecere. Se
lecționata României a făcut parte 
din seria I, evoluînd împreună cu 
reprezentativele U.R.S.S., R. P. 
Chineze, Bulgariei, S.U.A. și Ita
liei. Gimnaștii români, cu pres
tații mulțumitoare, la majorita
tea aparatelor, au obținut la 
„impuse" un punctaj care le 
permite să abordeze cu justifica
te speranțe o clasare mai bună 
după executarea exercițiilor liber 
alese, programate în cursul zilei 

pînit în mod exemplar uriașul 
stres de concurs si a realizat 
cel mai bun punctaj al ulti
mului act al întrecerii — 94 de 
puncte! Basinski a adunat doar 
87 de puncte, iar Kiriakov 90. 
ambii fiind depășiți în lupta 
pentru medalia de argint de un 
trăgător foarte cunoscut pe 
standurile lumii din ultimii 35 
de anj (el adunînd acum... 52 
de primăveri !). suedezul Rag- 
nar Skanaker. în aceste con
diții. Sorin Babii s-a impua 
clar, la o diferență grăitoare, 
de 3 puncte, în fața medal ia- 
ților cu argint si bronz. A fost 
o victorie fără drept de apel, 
demnă de un mare campion.

......... ÎNOT
Chineză) 4:48,39. Băimăreanca 
și-a confirmat astfel disponibi
litățile, pe care le dorim va
lorificate pe deplin în finala 
de luni.

în serii, la 100 m liber, care 
nu este principala probă pen
tru Luminița Dobrescu și Ta
mara Costache, cele două spor
tive române au fost înregis
trate cu 56,67. respectiv 56,79, 
ratând intrarea în finala A (pri
ma, Plewinski — Franța 55,53, 
a opta. Van Bentum — Olanda 
56,50).

mai înalt decît campionul român 
si cu garda inversă. După o 
primă repriză mai „liniștită". în 
rundul 2. Dumitrescu a pornit 
mai hotărît la ofensivă, pla- 
sindu-i adversarului numeroase 
lovituri de dreapta la abdomen 
și serii scurte la cap, care l-au 
pug in dificultate pe sportivul 
nigerian. Net superior și în ul*  
timele trei minute de luptă, D. 
Dumitrescu a primit. în unani
mitate. decizia de invingăto-r.

«AT.TgPK

Cihărean a ratat 140 kg, la stilul 
aruncat, performanță cu care, 
dacă ar fl reușit-o, ar fi ocupat 
locul al 5-lea (de altfel, recordul 
național, ce îi aparține, este de 
250 kg). Să mai notăm că la cei 
19 ani ai săi el a fost unul din
tre cel mai tineri concurenți.

de marți. Echipa noastră a rea
lizat 290,500 p și se află pe lo
cul șapte, numai o jumătate de 
punct despărțind-o de poziția a 
șasea în clasamentul provizoriu, 
care i-ar fi permis să fie pre
zentă la „liber alese" în prima 
grupă valorică. Iată primele cla
sate : U.R.S.S. 295.700, R.D. Ger
mană 293,550, Japonia 292,650, R.P. 
Chineză 291,400, Bulgaria 291,250, 
Ungaria 291,000. România 290,500, 
Canada 289,650. Iată punctajele 
individuale ale gimnaștilor noș
tri : M. Gherman 53,650 p ; M. 
Tobă 58,250 p ; Ad. Sandu 58,100 
p ; V. Pintea 57,600 p : M. Băje- 
naru 57,400 p M. Rizan 56,750 p.

ALTE VICTORII
Alte patru partide duble s-au 

disputat, sîmbătă și duminică, 
în cadrul noii ediții a campiona
tului de polo, trei dintre ele fiind 
găzduite în Capitală. In bazinul 
Dinamo, cuplaje de interes, cu 
meciuri mai echilibrate decît se 
anticipa — în reuniunea de sîm
bătă. în primul dintre aceste 
jocuri, Steaua a Început în for
ță, jucătorii săi au înotat iute, 
au avut un ..zid" defensiv bine 
pus la punct în fața porții lui 
Gh. Popescu și au șutat inspirat. 
Astfel că elevii lui V. Rus se de
tașau la patru goluri după re
priza inaugurală, anunțînd un 
scor-fluviu. Numai că poloiștii 
de la I. L. Timișoara au reușit 
să echilibreze disputa în urmă
toarele ..sferturi" și au ajuns la 
7—9 cu patru minute înainte de 
final. Bucureștenii și-au revenit 
însă în cele din urmă, refăcind 
diferența : 11—7 (5—1. 1—1. 3—3.
2—2). Duminică, steliștii au cîș
tigat la o diferență și mai mare.

PENTRU ECHIPELE FRUNTAȘE, IN DIVIZIA A DE POLO
fără a forța și jucînd, mai ales 
în ultimul „sfert", cu gîndul 
la. .. vuitoarele derbyuri. 13—7 
(3—1, 2—1, 3—1, 5—1). Au mar
cat : L. Balanov 3-ț-3, Fruth 2+1. 
Geambașu 2+1, Geantă 1+1, Che- 
țan 1+1, Duculeț 1+1, Stemate 
1+1, Niță 0+1, Angclcscu 0+2, 
Nuțu 0+1 pentru Steaua, res
pectiv Sterpu 4+2, N. Toth 0+3, 
Ursu 0+2, Ivănescu 1+0, Lederer 
1+0 și Grecu 1+0. Au arbitrat 
A. Gere și A. Czegeny.

Echipa campioană a avut sîm
bătă un partener de joc extrem 
de agresiv în „șaptele" C.S.U. 
Construcții-r.M.U.C.B. Atît de 
viguroasă a fost replica formației 
universitare, îneît Dinamo s-a 
răzut nevoită să. . . înoate mi
nute bune după egalare (0—1, 1— 
2, 1—3), reușită întîi la 3. apoi la 
4, pentru a se afla prima oară 
în avantaj abia în minutul 20,29. 
Lipsită de aportul lui Hagiu, in
disponibil, multipla laureată a

poloului nostru a trecut prin des
tule emoții pînă să cîștige cu 
6-5 (1—2, 1-1, 3—1, 1—1), cei
mai activi dintre jucătorii folo
siți de D. Popescu arătîndu-se 
tînărul A. Georgescu, autor a pa
tru goluri, și portarul Diaconu. 
A doua partidă a revenit tot di- 
namoviștilor, la un scor mai a- 
proape de raportul de valoare 
dintre cele două formații : 15—11 
(5—2. 2—4, 3—3, 5—2). Avertizați 
de jocul la surpriză al parteneri
lor în prima partidă și de începu
tul lor decis în cea de a doua (0—1,
1—2), dinamoviștii, cu trioul E. 
Ionescu—Ș. Popescu—A. Georgescu 
în rol de principali realizatori, 
s-au desprins după cîteva faze 
spectaculoase. Au ratat, însă, a- 
poi, în serie, astfel că, în repri
za secundă, după 7—3, s-au vă
zut. . . ca și egalați, la 7—6, cu 
două secunde înainte de sunetul 
sirenei, C.S.U. irosind o mare 

ocazie în superioritate numeri
că. A fost însă un avertisment, 
recepționat de campioni, care 
s-au mobilizat mai mult în a- 
părare, în sfertul decisiv. Au în
scris : A. Georgescu 4+3, E. Io
nescu 1+5, Ș. Popescu 0+5, Moi- 
ceanu 1+1, Olaru 0+1 (D), Cio- 
băniuc 1+2, B. Ștefănescu 1+2, 
Malecu 1+1, Jianu 1+2, Mușat 
1+0, C. Popa 0+1, Staciuc 0+1, 
R. Tomeseu 9+1 și Grancerof 
0+1. Au arbitrat B. Băjenaru și 
V. Median.

în Giulești, vizitatoare — și fa
vorită — a fost Crișul Oradea. 
Iar „calculul hîrtiei" s-a confir
mat, chiar dacă sîmbătă Rapid 
a... ținut strîns rezultatul o 
vreme, avînd și avantaj în trei 
momente din repriza secundă. 
Bihorenii, cu un Gordan confir- 
mîndu-și calitățile, cu antreno
rul Garofeanu, om de bază în 
apă, și-au impus treptat supe

rioritatea * de ansamblu (ce-i 
drept, și pe fondul multor . ine
xactități ale feroviarilor), des- 
prinzîndu-se nu o dată la trei 
goluri, pentru a învinge în cele 
din urmă cu 10—9 (3—3, 4—3, 2— 
0, 1—3). în meciul de ieri, Cri
șul a învins mai ușor decît ara
tă scorul : 9—7 (1—2, 3—1, 2—2,
3—2), cu toate că o repriză și 
jumătate a jucat fără Gordan (eli
minat cu drept de înlocuire). Auto
rii golurilor: Gordan 5+1, Fejer 1 |- 
3, Garofeanu 1+2, Costrăș 1+2, Raț 
1+1, Bonca 1+0, G. Indig 1 } 0. 
Arbitrii : R. Timoc și Gh. Chir- 
culete.

Geo RAETCHI 
George ROTĂRU

La Cluj-Napoca : Voința — Va
gonul Arad 11—4 (4—0, 3—2, 1—0, 
3—2) și 12—5 (3—2, 4—1, 3—2, 2—0). 
Jocuri bune ale gazdelor. Prin
cipalii realizatori : Colceriu 5+2, 
respectiv Andrașoni 1+2. Arbi
tri : D. Paraschivescu și V. Go- 
iaiț. (M. Radu — cocesp.).

SIART ÎN COMPETIȚIILE5
(Urmare din pag. I) 

marcat inexplicabile căderi. în 
partea a patra a întîlnirii, gaz
dele au condus clar: 5—1, 8—3, 
11—7, 13—9, dar s-au relaxat în 
final și doar toarte greu au cîș
tigat setul (in prelungiri). Victo
rie. deci, meritată, dar... pe mu
chie de ?uții. Arbitrii D. Rotaru 
— N. Con«tan*in  au condus for- 
ma0ile: C.S.M. OȚELUL — Cris
tina Zamfir, Else Gheorghe 
(Claudia Oprea». Ecaterina Stan 
(Elena Oprea), Ioana Nistor, Cris
tina Lakalos. Maria Mitltelu ; 
PENICILINA - Dana Sîngenrgean, 
Gabriela Copcea. Tatiana Popa, 
Aurelia Preda, Mirela Bîgiu So
rina Marian (Daniela Blănaru, 
Mihaela Bordeianu). (Aurelian 
rrebeanu)

DIVIZIONARE DE VOLEI
RAPID BUCUREȘTI — C.S.U. 

RAPID GALAȚI 1—3 (—14, 7, —9, 
—13). Meci frumos, cîștigat, neaș
teptat, de oaspete, întrucît gaz
dele au greșit mult la preluări 
și la blocaje. Remarcate: Daniela 
Bumbăcilă. Luminița Pintea (R), 
Speranța Gaman, Manuela Nen- 
ciu (junioară). Ileana Berdilă. Au 
condus: D. Negroiu — L. Miha- 
lache. (Octavian GUTU, coresp.).

FARUL CONSTANTA — DACIA 
PITEȘTI 1-3 CI. —8, —14, —4). 
Joc foarte bun al oaspetelor, care 
au condus, în permanență, rea- 
lizînd multe puncte prin Cristina 
Buznosu, Anca Gheorche și Mi 
haela Marian. Foarte bună pres
tația coordonatoarei Claudia Tă
tucii. Gazdele au avut scurte pe
rioade bune, datorate în prin
cipal jucătoarelor Natalia Grigo- 
ras, Delia Leîțoîu șl Marilena 

NeacșiLr Au arbitrat: V. Dumi
tru și M. Stamate. (Cornel OP A, 

«coresp.).
MARATEX BAIA MARE - 

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI 
0—3 (—10, —5, —14). Joc viu dis
putat, cîștigat pe merit de oas
pete, net superioare în atac. Re
marcate: Valorica Mayer. Dina 
Remețean (M). respectiv7 Niculina 
Bujor. Mihaela Butuc. Cornelia 
Colda. Au arbitrat: O. Drăgan— 
I. Pădurarii. (A. CRIȘAN, coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — OI T- 
CIT CRAIOVA 3—0 (9, 5, 6). Am
bele echipe an fost puțin con
vingătoare (deși meciul a -fost în 
unele momente interesant), cu 
dc-stule greșeli atît la preluare, 
cit. și la finalizarea atacurilor. 
Dinamovislele s-au dovedi ceva 
mai atente, avînd în Daniela Co- 
șoveanu și, partial, Cristina Pîrv 
jucătoarele mai eficiente' Au ar
bitrat: D. Dobrescu — D. Poroj- 
nicu (G. ROT.).

MASCULIN
CALCULATORUL BUCUREȘTI 

DINAMO BUCUREȘTI 0—3 (—5,
—6, —8). Grea partida de debut la 
revenirea în Divizie a Calculato
rului în fața vicecampioanel Di
namo. Cu atît mai mult, cu cît 
— surpriză plăcută — echipa an
trenată de Cornel Oros și Marian 
Păușescu s-a prezentat, am spu
ne, mult schimbată în bine. E- 
chipa dinamovistă. cu media de 
vîrstă 20,8 ani. a jucat în unele 
momente foarte frumos, modern, 
componenții ei fiind într-o per
manentă mișcare derutantă. Au 
fost situații cînd la fileu. în com
binații reușite, se ridicau cite
2—3 jucători și ereu s° putea in
tui cine va ataca. O evidențiere 
specială pentru conducătorul de 
joc Căta-Chițiga. în formația : 
Căta-Chițiga, Rotar, Drăgușin, 
Pop, Fcru Dalacu (Mad^ri. De 
la oaspeți, mai buni: Fnrsru, 
Iacob. Dumitru. A” rrbifnqt bine*  
CI, Mnrciiiescu — S. Lungii. (Mo
desto FERRARTND.

C.S.M.U. SUCEAVA — STEAUA 
BUCUREȘTI 0—3 (—4, —11, —7).
Victorie fără dubii a * ampionilor, 
din rîndul cărora s-au remarcat: 
Dascălu. Pentelescu și Soica. De 
la gazde, doar Mîndru. Au ar
bitrat: M. Herta — E. Leizeriuc. 
(I. MÎNDRESCU. coresp.).

I.A.T.S.A. DACIA PITEȘTI — 
EXPLORĂRI MOTORUL 3AIA 
MARE 1—3 (—4, 6, —io, —13).
Proaspăta promovată n-a putut 
face față echipei băimărene care 
și-a adjude :at o victorie meri
tată. Au arb’trat: R. Farmus — 
Gh. Vișan. (Narcisa FEȚEANU, 
coresp.).

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — TRACTORUL BRAȘOV
3—0 (13. 12, 8).

ELCOND DINAMO ZALĂU — 
RELONUL SĂVINEȘTI 3—0 (3, 5, 
7).

VIITORUL DINAMO BACĂU — 
A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. MU
REȘ 3—1 (10, —6. 11, 12).
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