
Sîmbătă, la încheierea lucrărilor sesiunii

MAREA ADUNARE NAȚIONALA 
A ÎMPUTERNICIT PE 

TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 
secretarul general al Partidului Comunist Român, pre
ședintele Republicii Socialiste România, pentru a se 
adresa tovarășului Leonid llici Brejnev, secretar general 
al C.C. al P.C.U.S., președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și președintelui Statelor Unite ale 
Americii, Ronald Reagan, celorlalți șefi ai statelor sem
natare ale Actului final al Conferinței pentru cooperare 
și securitate în Europa, în vederea opririi amplasării de 
noi rachete cu rază medie de acțiune, pentru retragerea 
celor existente, pentru o Europă fără arme nucleare
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Victorioasă, după un meci spectaculos, in finală ca echipa U.R.S.S.

ECHIPA MASCULINĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI A ClȘTIGAT
Simbătă dimineață au fost 

reluate lucrările in plen ale se
siunii a patra a celei de-a 
VIH-a legislaturi a Marii Adu
nări Naționale.

Ședința a fost marcată de un 
moment de inaltă și profundă 
semnificație, care a reafirmat 
pregnant voința întregii noastre 
națiuni de a trăi în pace cu 
toate popoarele lumii, de a în
lătura pericolul de război ce 
amenință omenirea, de a con
tribui cu toată energia la rea
lizarea dezarmării, în primul 
rind a dezarmării nucleare, Ia 
crearea unui climat de destin
dere, securitate, înțelegere șl 
colaborare, in care să-și poată 
consacra munca sa pașnică, e- 
forturile creatoare înfăptuirii 
marilor obiective ale dezvoltă
rii economico-sociale a patriei 
noastre socialiste, potrivit ori
entărilor stabilite de Congresul 
al XII-lea al P.C.R.

Această hotărire fermă și-a 
găsit expresie in importantele 
documente adoptate de depu
tății tării, și prin ei de toți ce
tățenii patriei, bărbați și femei, 
tineri șl vîrstnici, români, ma
ghiari, germani și de alte na
ționalități.

A luat cuvintul tovarășul 
Nicolae Giosan, președintele 
Marii Adunări Naționale, care 
a arătat că s-a primit din par
tea unui mare număr de depu
tat! propunerea ca Marea A- 
dunare Națională să adreseze 
un Apel către parlamentele, gu
vernele, popoarele țărilor eu
ropene, ale Statelor Unite ale 
Americii si Canadei.

în continuare, tovarășul Petro 
Enache, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, a dat citire 
Apelului Marii Adunări Națio
nale ă Republicii Socialiste 
România către parlamentele, 
guvernele și popoarele țărilor 
europene, ale Statelor Unite 
ale Americii și Canadei.

Apelul a fost primit cu sen
timente de deplină aprobare și 
satisfacție, cu îndelungi aplau
ze de toți deputății întruniți in 
forul legislativ suprem al tării.

Prin votul lor entuziast și 
unanim, deputății au adoptat 
Apelul Marii Adunări Naționa
le a Republicii Socialiste Româ
nia către parlamentele, guver
nele și popoarele țărilor euro
pene, ale Statelor Unite ale 
Americii și Canadei.

A luat apoi cuvintul tova
rășul loan Anton, membru al 
Consiliului de Stat, care, in 
numele unui grup de deputafi 
din toate Județele târli și din 
Capitală, a prezentat forului 
legislativ suprem al tării pro
punerea ca tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu, secretar general al 
Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România, să fie Împuternicit 
a se adresa, Înaintea incepcrii 
tratativelor de la Geneva, to
varășului Leonid llici Brejnev, 
secretar general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, președin
tele Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S., și președinte
lui Statelor Unite ale Americii, 
Ronald Reagan, celorlalți șeii 
de state semnatare ale Actului 
final al Conferinței pentru 
securitate șl cooperare in Eu
ropa de Ia Helsinki, in vederea 
opririi amplasării de noi rache
te cu rază medie de acțiune, 
pentru retragerea celor exis
tente, pentru o Europă fără ar
me nucleare.

Propunerea a fost primită cu 
multă însuflețire, cu intensă 
satisfacție și mindrie patriotică.

în această atmosferă de pu
ternică însuflețire, deputății au 
adoptat Hotărîrea Marii Adunări 
Naționale de a împuternici pc 
tovarășul Nicolae Ceaușescuf 
secretarul general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
pentru a se adresa tovarășului 
Leonid llici Brejnev. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., și președin
telui Statelor Unite ale Ameri
cii, Ronald Reagan, celorlalți 
șefi de state semnatare ale Ac
tului final al Conferinței pen
tru cooperare și securitate în 
Europa, în vederea opririi am
plasării de noi rachete cu rază 
medie de acțiune, pentru retra
gerea celor existente, pentru o 
Europă fără arme nucleare.

Lntimpinat cu puternice urale 
și ovații, cu cele mai calde sen
timente de dragoste și stimă, a 
luat cuvîntul tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU.

Cuvîntarea tovarășului Nicolae 
Ceaușeseu a fost primită cu 
deosebită satisfacție, fiind sub
liniată eu Îndelungi aplauze și 
urale.

Etapa a 16-a a Diviziei ,,A“ de fotbal

EDIȚIA JUBILIARA
TG. MUREȘ, 29 (prin tele

fon). La capătul a cinci zile de 
întreceri desfășurate în Sala 
sporturilor din localitate intr-o 
ambianță de entuziasm și intr-o 
organizare ireproșabilă, repre
zentativa României a ciștigat 
cea de a 20-a ediție a „Trofeu
lui Carpați", obținind 5 victorii 
din tot atitea partide, de va
loare indubitabilă fiind cele ob
ținute in fața echipelor Uniunii 
Sovietice și Poloniei. Derby-ul 
competiției, meciul România — 
Uniunea Sovietică, disputat du
minică, a ridicat in picioare 
tribunele, prestația tricolorilor 
fiind remarcabilă, iar succesul 
final pe deplin meritat. Felici
tări echipei României și antre
norilor ei Nicolae Nedef și Las-

Campionatele naționale și ale „Daciadei" la box

OPT NOI PURTĂTORI Al CENTURILOR !
0 Un învingător neașteptat, Mihai Micloș @ Juniorul Florian Țîrcomnicu, cam
pion și la seniori @ Cel mai rapid învingător, Georgicâ Donici 9 Cornel Bă

lan, un tînăr în plină afirmare la categoria grea
Ca și in alți ani, bucurește- 

nii și-au dovedit din nou pa
siunea pentru sportul cu mâ
nuși. Peste 7000 de spectatori 
au fost dornici să urmărească 
simbătă scara, Ia Palatul spor
turilor și culturii, din capitală, 
ultimul act al campionatelor 
naționale și al „Daciadei" la 
box. Dar, spre deosebire de e- 
dițiile trecute, iubitorii „nobilei 
arte" au plecat dezamăgiți de 
calitatea unor partide finale, 
de evoluțiile multor favoriți și, 
în special, de acel „meci"... si
mulat de cei doi boxeri dina- 
moviști Dragomir Ilie și Florin 
Stan. De asemenea, unele deci
zii pronunțate de juriu, în care 
s-au constatat contraziceri fla
grante între părerile arbitrilor, 
ne determină să ne punem fi
reasca întrebare: de ce condu
cători în ring reputati și apre- 
ciați in arena internațională, 
cum sînt Constantin Chiriac, 
Virgil Cazacu, Victor Popescu

(A XX-a) A „TROFEULUI CARPAȚI
căr Pană și succes in celelalte 
competiții care duc spre cea 
de-a 10-a ediție a Campionate
lor lumii!

ROMANȚA — U.R.S.S. 20—19 
(9—9). Dominînd partea întîi a 
primei reprize și mai bine de 
jumătate din repriza secundă, 
reprezentativa României a cu
cerit o victorie îndelung aplau
dată și pe care toți spectatorii 
prezenți aci o socotesc firească, 
logică, după desfășurarea între
cerii. Introducîndu-1 pe Folker 
pivot, cei doi antrenori au gin- 
dit că el va fi păzit de doi ju
cători sovietici și lucrurile 
chiar așa s-au petrecut. Apăra
rea selecționatei sovietice a 
trebuit să acopere astfel zone 
mai mari, iar jucătorii noștri 

ș.a. AU LIPSIT tocmai la cea 
mai importantă competiție in
ternă a boxului românesc? Dar, 
să prezentăm un scurt film al 
celor 11 partide finale.

SEMIMUSCĂ. Prima centură 
și-au disputat-o Dumitru Șchio- 
pu (Steaua) și Nicolae Crăciun 
(Metalul Buc.). După o primă 
repriză echilibrată, în care cei 
doi finaliști au Încercat să-și 
impună tactica adecvată, în 
rundul doi, metalurgistul a ata
cat insistent și l-a surprins de
seori pe adversar cu lovituri 
expediate cu ambele brațe. Ul
timele trei minute l-au găsit 
mai proaspăt pe stelist, care, 

C.M. DE GIMNASTICĂ S-AU ÎNCHEIAT.
© O singură satisfacție pentru sportivele noastre : Cristina Gri- 
goraș (locul 5), Rodica Dunca (6) și Lavinia Agache (7) printre 
primele opt gimnaste ale lumii • Olga Bicerova (U.R.S.S.), cam

pioană absolută a lumii, Maxi Gnauck (R.D.G.) - trei titluri de 
campioana mondiala la aparate

au beneficiat de posibilitatea 
obținerii unor culoare de șut 
favorabile, pe traiectul cărora 
să-l învingă pe portarul Șipcn- 
ko. Eficiența cvasigenerală » 
echipei noastre și travaliul in
tens din apărare, mobilitatea șl 
agresivitatea Întregii echipe au 
fost punctele forte ale învingă
torilor. Meciul, captivant din 
primul șl pînă în ultimul mi
nut de joc, a avut momente de 
intens dramatism. în ultimele 
minute formația noastră s-a 
aflat în... trei jucători de cîmp, 
cei doi arbitri eliminind, pe 
rind, trei jucători români, după

Ion GAVRILESCU

(Continuare In pag 2—3)

dezlănțuit, a lovit variat și pre
cis, profitind și de scăderea po
tențialului lui Crăciun. D. Șchio- 
pu b.p. (5—0) N. Crăciun.

MUSCA. Constantin Tițoiu 
(Dinamo), boxer care a avut un 
fructuos sezon competițional 
internațional, s-a comportat 
mult mai slab decît ne aștep
tam in întîlnirea cu fostul cam
pion al categoriei, Gheorghe 
Govici (Steaua). A rezultat un 
meci destul de echilibrat. Pri-

M hai TRANCA 
Paul IOVAN

(Continuare în pag. a 4-a)

GOLUL LUI CĂMĂTARU A ADUS UNIVERSITĂȚII CRAIOVA DUUĂ PUNCTE ALAAS
• Dinamo — stopată la Hunedoara # F. C. Constanța continuă să adune 
puncte în deplasare (0—0 la Brașov) ț F. C. Olt învinge „lanterna" abia în mi

nutul 88 I • lordănescu reintră și devine golgeter

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
„Poli" Timișoara
F. G Olt 
Univ. Craiova 
Steaua 
F.C.M. Brașov 
S.C. Bacău' 
Corvinul Huned.
U.T. Arad
Sportul studențesc - C.S. Tirgoviște

ULTIMA ETAPA A TURULUI (6 decembrie)
F.C. Constanța
C.S. Tirgoviște
Dinamo

3-1
2-1
1-0
2-0

- Chimia Rm. Vîlcea 3-0
- Progresul Vulcan
- Jiul Petroșani
- F.C. Argeș
- F.C. Constanța
- „U* Cluj-Napoca
- Dinamo
- A.S.A. Tg. Mureș

1-0
1-0
3-0

(2-0) 1. UNIV. CRAIOVA 15 12 1 2 34- 8 25
(0-0) 2. Dinamo 16 10 3 3 33-17 23
(0-0) 3. Corvinul 16 8 3 5 35-22 19
(1-0) 4. F.C. Olt 16 8 2 6 22-17 18
-0 5. Sportul stud. 16 6 6 4 19-17 18
(1-1) 6. S.C. Bacău 16 7 4 5 20-20 18
(1-0) 7. F.C.M. Brașov 16 7 4 5 14-16 18
(0-0) 8. U.T.A. 16 6 4 6 18-20 16
(1-0) 9. „Poli** Timișoara 16 6 3 7 20-19 15

(se
Jiul Petroșani 
A.S.A. Tg. Mureș 
Chimia Rm. Vîlcea 
F.G Argeș 
Progresul Vulcan 
JJ" Ckij-Napoca

Relatări tn pag. 2—3

— Steaua
— Corvinul Hunedoara
— F.C.M. Brașov 

dispută sîmbătă)
— S.C. Bacău
- Sportul studențesc
- U.T. Arad
- Politehnica Timișoara
— Universitatea Craiova
- F.C. OH

Steaua
„U* Cluj-Napoca 
C.S. Tirgoviște 
F.C. Constanța 
Chimia Rm. VI.

10.
11.
12.
13.
14.
15. F.C. Argeș
16. Jiul
17. A.S.A. Tg. Mureș
18. Progresul Vulcan

15
16 
16
16
16
16
16
16
16

5
6
6
3
5
4
3
5
3

5
7
7
6
8
8
7

10
9

16-16
17- 22
16- 23
18- 21
17- 29
12-19
15- 24 
21-22
16- 31

15
15
15
13
13
12
12
11
10

5
3
3
7
3
4
6
1
4

GOLGETERH
19 GOLURI: iordinescu — 1 din 11

LURI: Petcu (Corvinul), 9 GOLURI: Câmâtaru, 7 
GOLURI: D. Georgescu, Dragnea, Clrțu, O. Iones- 
eu — 1 din 11 m. Iamandt — 1 din 11 m.

m. 9 GO-

MOSCOVA, 29 (prin telex). 
.Duminică seara, la capătul a 
șapte zile pline de întreceri de 
un ridicat nivel tehnic, cu deo
sebire în competiția masculină, 
Ia complexul sportiv de la 
Olimpiiski s-au încheiat cam
pionatele mondiale de gimnas
tică, în cursul dimineții și al 
după-amiezii de duminică fiind 
desemnați medaliații pe apara
te — mai întîi la masculin, iar 
apoi și in concursul feminin.

Cele trei concurente românce 
prezente simbătă în concursul 
primelor 36 gimnaste ale lumii 
au luptat cit au putut pentru 
a-și valorifica șansele, fie ele 
și teoretice, au obținut multe 
note bune și foarte bune, dar, 
din păcate, au avut și unele ne
reușite. Prezența lor la podiumul 
de premiere între cele mai bune 
opt gimnaste din lume poate 
fi socotită remarcabilă, dar 
persistă insatisfacția că nici 
Rodica Dunca (locul 6). nici 
Lavinia Agache (7) si. mai ales, 
Cristina Grigoraș (5) nu au 
reușit să se numere printre 
medaliate. Și aceasta în condi
țiile în care au existat posibi
lități reale ca gimnastica noas
tră feminină să-și mențină din 
frumosul prestigiu internațional, 
chiar în pofida descompletării 
și accidentării de ultimă oră.

în disputa de simbătă, spor
tivele noastre au obținut urmă

toarele note: Cristina Grigoraș: 
9,90; 9,70; 9,70, 9,75 — în ordi
ne: sărituri, paralele. bîrnă. 
sol; Rodica Dunca: 9,65, 9,30, 
9,70, 9,85; Lavinia Agache: 9,90, 
9,60, 9,75, 9,45. După cum M 
vede, Cristina a fost, de data 
aceasta, cea mai constantă, cu 
evoluții care deseori au fost 
călduros aplaudate de publicul 
spectator. După ce a ratat una 
dintre sărituri, Rodica a avut 
un final mai puțin reușit la 
paralele, astfel că — deși por
nea cu cele mai mari șanse 
dintre cele trei gimnaste ro
mânce — ea nu a putut să-și 
îmbunătățească poziția pe care 
o ocupa înaintea startului da 
sîmbătă.

Concursul feminin de sîmbă
tă pentru desemnarea campioa
nei mondiale absolute, ca și 
concursul masculin, a oferit 
specialiștilor noi dovezi ale ma
rilor posibilități de care dispun 
azi sportivii de vîrstă foarte 
fragedă. Spunem aceasta pentru 
că Olga Bicerova (15 ani) este 
cea mai tînără participantă la 
aceste întreceri (iar Iuri Koro
lev — 19 ani — este cel mai 
tînăr campion din istoria de 

mai bine de 80 de ani a „mon
dialelor"). Este uimitor saltul

Constantin MACOVEI

(Continuare in pag. a 4-a)



iQT 
re- 
de- 
Ca-

Ștefiuc și Beraru nedu- 
în intențiile Tui de a 
legătura necesară cu 
atac. Dinamo a jucat 

în partida cu

DINAMO CÎȘTIGĂ LA BAIA MARE (15-6)
SI DEVINE LIDER ÎN CAMPIONATUL DE RUGBY! etapa a 16-aDivizia

ATENȚIE LA ELECTROCARDIOGRAME I

pentru că nu

Marius POPESCU

de volei, CHIMPEX CONSTANȚA (f)In Divizia FINAL FALL DRAMATICE

Etapa a 12-a a campionatului 
de rugby a coincis cu detrona
rea Farului de pe poziția de li
der și victoria foarte importantă 
a lui Dinamo la Baia Mare !

BAIA MARE, 29 (prin telefon). 
ȘTIINȚA CEMIN — DINAMO 
6—15 (6—9). Decepție profundă
pentru cei aproximativ 2 000 de 
spectatori care au înfruntat un 
timp potrivinic (a nins tot 
timpul meciului), echipa gazdă 
nemaireeditînd prestația de anul 
trecut și pierzând la un scor 
destul de concludent. E drept, 
XV-le maramureșean nu a be
neficiat de aportul lui V. Ion, 
Gligor. Ungureanu și Demian 
(piese grele în angrenajul echi
pei), fapt resimțit din plin ; pe 
tre is forturi, acolo unde Cantea 
a greșit deseori. ..vămuind" mai 
toate baloanele în loc să dea 
drumul la joc. dar și pe înain
tare. care a acționat fără nici 
• idee tactică. Doar Urdea s-a 
„văzut", din cînd în cînd, în 
duelul cu prinzătorii adverși, și 
Mărginean, ceva mai aproape de' 
obligațiile unui jucător de linia 
a treia, ” ’ -----
blind u-I 
asigura 
linia de 
mai bine decît _ r_____ _
Știința Petroșani, dar sub valoa
rea unei echipe care... aspiră la 
titlu. Treisfe râurile au trăit" 
doar prin Marghescu (până la 
accidentare) și Paraschiv, 
înaintarea — lentă în prima 
priză — a jucat ceva mai 
cds după pauză, Borș, Stoica, 
raiman, Roman și Gheorghe

■ mințind pe alocuri de forța și 
luciditatea grămezii dinamoviste. 
MARGHESCU a punctat primul 
în min. 7 din eseu (a transfor
mat CONSTANTIN), după © gră-

madă în apropierea buturilor 
științei, balonul a sărit între 
Cantea șl Ciolpan care, sur
prinși de rapiditatea fazei, l-au 
scăpat din vizor pe Marghescu. 

............ diminuat de 
17). Min. 

asupra lui 
transformă 
prin CIOL-

Șoc psihologic 
CIOLPAN (l.p., min. 
25, placaj întîrziat 
CONSTANTIN, care 
l.p. Știința revine tot __  _
PAN (l.p., min. 29). în partea a 
doua a meciuluii CONSTANTIN 
mai reușește două Lp. (min. 52 
șl 80). Arbitrul I. Vasilică, depă
șit uneori de disputa din teren, 
a condus echipele : ȘTIINȚA : 
Ciolpan — Pascale, Rădoi, Is- 
trate, Vlădescu — Cantea, Tîr- 
nancsev — Stefiuc, Beraru, Măr
ginean — Urdea, Pujină — Io- 
ni<ță, Moț, Melniciuc ; DINAMO: 
Petre — Aid ea, Constantin, Mar
ghescu (min. 66 Nica), FI. lo- 
nescu — Podărescu, Paraschiv — 
Zafiescu n (min. 51 Roman), 
Borș, Stoica — Dărăban, Iordan- 
Țurlea, Caraiman, Gheorghe.

Tiberiu STAMA
R.C. GRIVIȚA ROȘIE — FA

RUL 7—3 (0—0). Semnalam de
cîteva etape că XV-le din Parcul! 
Copilului e în creștere, că jocul 
său capătă tot mai mult contur. 
Și, iată-1 realizînd • adevărată 
performanță : victorie asupra
Farului, echipa care acum 10 
zile izbutise să „umdlească" 
Steaua (reamintim : 23—3 !). Ce 
s-a întâmplat de astă-dată ? îna
intarea constănțeană, cu doi pi- 
lieri înattți, Mușat (foarte bun 
pe... linia a doua) șl Prisecaru. 
a fost regulat împinsă de Dinu 
șl Scarlat, iar în atfară de Du
mitru, toți ceiilalți înaintași do
brogeni au suferit în fața mai 
tinerilor lor adversari. cedând 
(inexplicabil) după pauză. în 
final, min 75, în urma unei faze

frumoase, inițiată de Eugen Ște
fan, soldată cu © grămadă la 
5 m (cu „introducere*4 — Gri- 
vița), talonaj rapid, transmitere : 
Anton către Țuică, „încrucișare" 
cu TUDOR și eseu la colt!, sin
gurul, dealtfel, din tot meciul. 
Și Farul a revendicat un eseu, 
marcat în min. 3 prin Vărzaru, 
dar arbitrul C. Udrea (care a 
condus cu unele greșeli) e catego
ric „a culcat balonul cu puțin îna
inte de terenul de țintă ; deci 
nu a fost eseu !“. Celelalte 
puncte ale meciului le-au reali
zat FALCUSANU (min. 57 — Lp.) 
și BEZUSCU (min. 78 — drop).

Dimitrie CALLIMACHI
STEAUA — C.S.M. SUCEVA 

23—4 (12—0). Meci interesant,
FUICU 3 eseuri !, ROȘU si COR- 
NELIU — cîte unul ; a mai mar
cat ALEXANDRU (l.p.), puncte
le sucevenilor fiind înscrise 
CONACHE, eseu. A condus 
Bucur.

„U“ TIMIȘOARA 
RAD 4—6 (0—0) !
cîștigat surprinzător dar 
după un joc frumos. Au 
VOINOV (eseu) pentru 
respectiv LE CA (2 l.p.).
M. Stoica. (C. CREȚU,

C.S.M. SIBIU — R.C. SPORTUL 
STUDENȚESC 11—7 (3—0). Parti
dă atractivă, succes muncit al 
gazdelor, pentru care au punctat 
SARAC, NEGRU — eseuri, MA- 
TACHE — l.p. Bucureștenii au 
înscris prin VINTILA — eseu, 
GURAMARE — l.p. A condus Șt. 
Rădulescu. (S. BEU, coresp).

RULMENTUL BlRLAD — PO
LITEHNICA IAȘI 10—6 (4—6).

ȘTIINȚA PETROȘANI — VUL
CAN BUCUREȘTI 13—0 (7—0)

în clasament : 1. DINAMO 31 p, 
2. Steaua 30 p. 3. Farul 20 p, 
4. R.C. Grivița Rosie 26 p etc.

— P.T.T.
Arădenii 

meritat, 
marcat: 

gazde, 
Arbitru: 
coresp.).

Nu știm unde au fost cele mai frumoase partide ale eta- 
a, din ,.vina“ crainicilor reporteri, în primul rînd, 
... formă mare ieri după-amiază. oricum se pare că la 

Hunedoara. Scornicesti si Brașov s-a jucat „ca la foc", ju
decind după curba înregistrată de scoruri.

Ambițiile dinamoviștilor de a nu pierde în fata antreno
rului echipei reprezentative au fost, ne-am dat seama, foarte 
mari, dar — iată — ambițiile lui Lucescu au fost și mai 
mari ! Cert este că in cetatea otelarilor noștri a fost ieri 
mare bucurie („ortacii" de la fotbal făcîndu-și datoria), ca 
Si la... Craiova dealtfel (pentru cele două puncte luate avans 
de actualul lider), deși un 1—0 cu Jiul acasă (ca si un... Di
namo — U.T.A. 2—1) este aproape un motiv de autocritică 
pentru două formații fruntașe, cu afișate pretenții, ce aspiră 
la un standing internațional, si de la care 
balului românesc așteaptă fotbal nu glumă, 
valoare si rezultate în consecință.

88 de minute de surpriză Ia Scornicești ! 87 
s-a înscris nici un gol, al 88-lea (care a pus capac la toate !) 
aducînd un gol nemaivisat gazdelor, un gol care în același 
timp a spulberat „ca°' Iul de vise" în care lanterna a 
tremurat (săraca) si a rezistat eroic (bravo ei !) pină in 
ultimele 120 de secunde. Ce fantastic dramatism ! Ne în
trebăm ce fel de electrocardiograme ar fi prezentat Hala- 
gian șl Cosmoc, doi dintre antrenorii noștri de certă va
loare. la sfîrsitul „dramei".

Ex-brasoveanul Hașoti, jucător cerebral prin excelentă pe 
vremea sa. se dovedește un antrenor la fel de cerebral, el 
„culegînd" cu echipa constănteană (să nu uităm ce start 
slab a luat ea în acest campionat) puncte de acolo de 
unde nu te aștepți, inclusiv de la Brașov...

în sfîrsit. o victorie clară a Stelei (cu un Iordănescu 
superb si irezistibil, cum l-am fi dorit si în preliminariile 

C.M. din această toamnă) care arată marile posibilități 
ale acestei echipe cu renume.

Si acum fotbalul nostru mai așteaptă, cu febrilitate, un 
ultim examen internațional, așteaptă o calificare, o califi
care europeană a dinamoviștilor în care credem, gratie 
golului Iui Mulțescu înscris la Goteborg, cum credem în am
biția ascuțită la maximum — de ultimele eșecuri — a di- 
namovistilor.

toți iubitorii fot- 
aștenptă calitate.

Șl C.S.U. GALATI (b) PIERD PE TEREN PROPRIU!
Sîmbătă și duminică s-au des

fășurat jocurile din etapele a 
6-a (fete) și a 10-a (băieți) ale 
Diviziei „A" de volei. Iată rezul
tatele :

FEMININ

(Cluj-Napoca). (O. NE-
coresp.).

LIBERTATEA SIBIU — 
CONSTANȚA 3—2 

—6, 8, 13). Meci de slabă 
tehnică, cîștigat după 2

— RAPID 
de valoare 
dinamoviste

DINAMO
4, 13). Joc 
cîștigat de
45 de minute, folosind ____ o
lotul. Rapid a condus o singură 
dată, în setul al 3-lea (12—9), a- 
tunci cînd Dinamo a jucat cu 
rezervele. Remarcate : Mirela
Pavel, Victoria Banciu și Spe
ranța Găman (D), Constanța 
Iorga (R). Arbitri : C. Gogoașe 
și I. Arm ea nu (ambii din Buc.).

FLACARA ROȘIE BUC. — „U“ 
TIMIȘOARA 3—1 (5, 2, —8, 13). 
După cum începuse, meciul se 
arăta ușor pentru Flacăra, dar 
•etul al " ' “ ’ - • - -
studente 
Za h ari a, 
a avut 
al 4-lea ______ , ______
antrenorului S. Chiriță s-au im
pus însă cu ' '
Evidențiate : 
Lucia Ettz, 
(F), Cristine 
pcscu (,,U“). 
goașe — E.
Buc. (M. VESA).

ȘTIINȚA BACAU — „1 
IOVA 3—0 (H, 13, 5).______
tale băcăuane au jucat mai a- 
proape de valoarea lor reală în 
setul 3. Victoria a fost obținută 
în 52 minute de joc. Remarcate: 
Lucia Zoia, Monica Moise șl Va- 
lerica Maier (Știința), Carmen 
Anghel, Maria Buzatu („U"). Ar
bitri : Gh. Ciutacu (Iași), Nae 
Ionescu (Buc.) (V. NENIȚA — 
coresp.).

MARATEX B. MARE — PENI
CILINA IAȘI 3—0 (10, 10, 14), 
Joc foarte bun al gazdelor. Doar 
setul al 3-lea a fost echilibrat, 
Ieșene ele conducând cu 13—10. 
S-au remarcat : Margareta Crl- 
șan, Silvia Dobrovolschî (de la 
gazde), Georgeta Popescu, Ga
briela Coman (de la easpete). 
Ârbltri : V. Arhire (Bv.), L

3—0 (6,
mediocră, 
în numai 

întreg

3-lea a fost cîștigat de 
— șl pentru că Georgeta 
coordonatoarea Flăcării, 

un joc mai slab. Setul 
a fost animat, elevele

un atac mai butn. 
George ta Lungu,

Daniela Drăghici 
Zoppelt, Doina Po- 

Arbitnaj : C. Go- 
Costoiu (ambii din

,U“ CRA- 
. Studen-

„A“
DE BASCHET [m]
BAIA MARE, 29 (prin tele

fon). în ultimele două zile ale 
turneului divizionar „A“ de 
baschet masculin au fost înre
gistrate următoarele rezultate : 
Urbis București — Dinamo Ora
dea 77—71 (33—37), C.S.U. Bra
șov — Carpați București 88—78 
(47—38), Dinamo București — 
C.S.U. Sibiu 102—60 (52—34), 
Steaua — Farul 88—47 (50—15), 
Rapid București — IMUAS Baia 
Mare 74—59 (36—17), Universi
tatea Cluj-Napoca — ICED
București 85—82 (47—51), Fa- 
--1 — Dinamo Oradea 71—69 

Dinamo București — 
99—72 (55—30)-------
— IMUAS
„U“ — Rapid 72-65 
Steaua — ICED 97—62 
C.S.U. Sibiu

DIVIZIA

rul — ] 
(39—34), 
Carpați 
Brașov 
(44—22). 
(35—34), 
(49—27), ____ _________
88—70 (46—26).

Următorul turneu va avea toc, 
Intre 20 și 22 decetnbrie, la 
Oradea.

A. CRIȘAN

C.S.U.
70—63

Urtds

coresp.

CRAIOVA
Suporterii 

parte de sa 
priză, ci io. 
sitatea ataca 
neficiat de 
să reușească 
apăra perle 
Insă Irimesi 
de trei ori 
situații clan 
muncitor, tc 
la 3 m de p

UNIVERSITY 
JIUL

Spectatori - 
turi: 15-8 (p< 
13-1. A ma 
63).

UNIVERSITY
6 (pentru du 
Tillhoi 7, Ște 
— Țicleanu 7 
nose 7, Bala» 
mătaru 8, Irin

JIUL: Caval 
iu 6, Vizitiu 
iansclii 8. Va 
7, Sâlâjan 8 
A arbitrat: 

Io linie: G. 
N. Bițin (Sal

Cartonașe c 
VARGA, MEC

Trofeul' Pet 
La speranțe

vitură ca di 
să de Negr 
min. 30 de 
menținerea 
uză), iată r 
ziile Cai^ f

Luptă' gre 
a fost și < 
în trombă 

xîmat ca- 
părării r pe
ti

Martin
MEȘ —

C.S.M.
FARUL
(—3, 14, 
factură 
ore de joc de echipa Care a gre
șit mai puțin. Remarcate : Mi- 
rela Popovici, Doina Bischin șl 
Daniela Vlad (Sibiu), Maria E- 
nache și Gulniza Gelil (F). Au 
arbitrat : A.
cu (Buc.), 
coresp.).

CHIMPEX
GALAȚI 1—3 (14, —10,

Joc viu disputat, care 
celor peste 2000 de 
Mai omogenă, echipa 

cu Maria Muscă, Crina 
Elena Dobros chl in 

a cîștigat. De la

Dinicu — G. Iones- 
(I. IONESCU —

CJS.U. l 
-13, -8). 
a plăcut 
spectatori, 
gălățeană, 
Răuță 
mare 
gazde 
Pașca 
traj : 
nițiu 
coresp.).

CONSTANTA
— 1—3 (14,

Șl
formă, _
au Jucat mai bine Uliana 
și Emilia Cernega. Artbi- 

N. Găleșanu (Buc.) C. Ma- 
(Brașov). (C. POPA —

MASCULIN

EXPLORĂRI B. MARE — CAL
CULATORUL BUC. 3—0 (2, 9,
13). Băimărenid. au cîștigait pri
mul set în numai 13 minute. în 
setul al 3-lea bucureștenii au 
condus cu 13—1 (!) însă gazdele 
și-<au revenit, câștigând setul ș! 
meciul. S-au remarcat : Corcheș,

Covaciu, Staicu (E), Steriade și 
Marinescu (C). Arbitri : I. Martin 
(Cluj-Napoca), V. Arhire (Bv.). 
(A. CRIȘAN — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — C.S.U. 
ORADEA 3—0 (12, 10, 11). Vic
torie meritată a brașovenilor, în 
echipa cărora au jucat mai bine: 
Stan cu, Hînda și Sterea ; Manele 
șl Tudoran — mai buni de la 
C.S.U. Arbitri’: M. Nicolau, Gh. 
Fortuna (Buc.). (C. GRUIA —
coresp.).

C.S.M. DELTA TULCEA — 
„POLI" TIMIȘOARA 3—0 (7, 10, 
9). Meci la discreția gazdelor. 
Succesul s-a datorat blocajului 
bun și atacului mai eficace. E- 
vidențiați : Iordache, Gavrilă
(Delta), Grădinaru, Csik (Poli). 
Arbitri : C. Mușat, S. Popescu 
(C-ța). (P. COMȘA — coresp.).

C.S.U. GALATI — C.S.M. SU
CEAVA 2—3 (—15, 4, —7, 7,
—12). Meci maraton cîștigat în 
extremis de oaspeți, care au fost 
mai lucizi în final. Remarcați : 
Dumitru, Bosînceanu și Pancu 
(C.S.M.), Geană, Pustiu (C.S.U.), 
Arbitri : P. Pițurcă, V. Dumitru 
(Buc.) (Gh. ARSENIE — coresp.).

SILVANIA ȘIMLEU SILVANIEI 
— „U" CRAIOVAî 3—0 (5, 11, 3). 
Meci foarte bun, cîștigat ușor 
de gazde. Remarcați : Mășcășan, 
Tutovan și Ciontoș (de la gaz
de). Arbitri : D. Baba (Tg. Mu
reș), M. Hefța (Cluj-Napoca). 
(M. ȘTEFAN - coresp.).

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

„TROFEUL
(Urmare din pag. I)

opinia noastră prea drastic. Cu 
toate acestea, handbaliștii ro
mâni au luptat admirabil și au 
obținut victoria, păstrînd pină 
la urmă un gol avans din cele 
trei pe care le-au avut în per
manență în a doua parte a re

marcat: 
Bedivan

Dur&u 
Româ- 
Fediu- 
Rîma- 

Au condus G. 
Norek (R. F.

prizei secunde. Au 
Stingă 6, Dumitru 3,
3, Boroș 2, M. Voinea 2, 
2, Drăgăniță, Folker — 
nia, Belov 7, Kidiaev 5, 
hin 2, Novițki 2, Gagin, 
nov, Anpilogov. 
Heuchert și V.
Germania).

ROMANIA A 
24—22 (13—10). 
baliștilor noștri

— SPANIA 
Victoria hand- 
nu a fost nici

REZULTATE TEHNICE
Sîmbâtâ: România B — Franța

23- 19 (12—1*1); România A - Spania
24- 22 (13-10); U.R.S.S. - Polonia 
18—20 (10-10).

Duminica: România B — Polonia 
23-24 (1*1<—14) ; România A - U.R.S.S. 
20-19 (9-9); Spania - Franța 29-20 
(1*4-11$.

CLASAMENT
t. ROMÂNIA A 5 5i
2. “
3.
4.
3.
6.

PREMIILE CELEI DE A XX-a EDIT!
Cel mal eficient jucâtor: Jerzy Kk

Polonia 
Uniunea 
Spania 
România 
Franța

B

4 0 1
3 0 2
2 0 3
f 0 4
0 0 5

107- VI8 
126- 96 
113-1*14
105- 126
106- 1154

de goluri.

to
8 
«
4
2
0

pW (Potanio) 41 do goluri.
Col mal bun Jucător: Vtadknlr Be

lo. (U.R.S.S).
Cel mal bun portar: Nlcolae Mun

tean,» (RomSnla).
Cupa Faîr-Play: Franța.
Cupa de popularitate: Spania.

TIMIȘOARA, 29 (prin telefon)
Ca să readucă din nou publi

cul la stadion „Poli" s-a mobi
lizat pentru acest joc („greu", 
așa mărturisea înainte de meci 
Marcel Pigulea). Cu mai multă 
coeziune a compartimentelor de- 
cît în meciurile precedente, de
ma reîndu-se în permanență pen
tru a căuta breșe în aglomerata 
defensivă vîLceană, gazdele (în 
prim-plan cu jucători foarte 
activi — Șerbânoiu, Anghel, Păl- 
tinișan, Dumitru, Șunda) sînt la 
cîrma jocului încă din primul 
minut. Primele șuturi le con
semnăm în min. 13 și 14 (Păl- 
tinișan, respectiv Vlătănescu)

POLITEHNICA TIMIȘOARA 3 (2) 
CHIMIA RlM. VILCEA 0

Spectatori — aproximativ 4 000. Șu
turi: 16—5 (pe poarta: 12—4). Comere: 
12—3. Au marcat: ȘERBÂNOIU (min. 
14), NEDELCU (min. 29), ANGHEL 
(min. 75).

POLITEHNICA: Sucki 7 - Șunda 7, 
Paltini șan 7-f-, Bocânici 7, Vi șan 7 — 
Șerbânoiu 7 (min. 46 Nichici 6), Du
mitru 7, Vlâtânescu 6 — Anghel 8, 
Nedelcu 7, Cotec 5 (min. 69 Nucâ 6).

CHIMIA: Pavel 6+ - Basno 6, Pre
da 6, Catarg Iu 6, Cincâ 7 — Cheran 
6-f-, G. Stan 6, Iordan 6, Alexandru 
6 (min. 66 Savu 6) — Gîngu 7, Stan
ca 5 (min. 68 Enache-5).

A arbitrat: R. Stîncan 8; ia linie: 
A. Deleanu și D. Petrescu (toți din 
București).

Trofeul Petschovschi: 9.
La speranțe: 1—T (1*-0).

E3

CARPAȚI" LA HANDBAL
un moment în cumpănă, dar 
cîteva greșeli de pasare a min
gii au dus în final la diminua
rea avantajului (24—19 in min. 
57). Au marcat : Stingă 7, Du
mitru 4, Drăgăniță 3, Durău 3, 
Bedivan 3, Boroș, M. Voinea, 
Vasilca — România A, Mello 
7, Baztericca 6, Gispert 3, Pe- 
llayo 2, Saus, Ballcels, Hernan
dez, Rofes — Spania. Au con
dus : L. Kostov și Ev. Kaba- 
delov (Bulgaria).

ROMANIA B — FRANȚA 
23—19 (12—11). Echipa secun
dă a României și-a asigurat 
victoria în repriza secundă cînd 
a beneficiat, mai mult decît în 
primele 30 de minute, de șutu
rile necruțătoare ale lui Roșea, 
Berbece și Jianu și de exce
lenta prestație a portarului Je- 
rebie. Au marcat : Roșea 7, 
Mirică 4, Oprea 4, Berbece 3, 
Jianu 2, Haberpursch, Petre, 
Porumb — România B, Geof- 
froy 6, Cailloux 5, Perischetti 
2, Deschampă 2, Germaine, 
Cauriol, Nouet și Gaffet — 
Franța. Au condus : G. Heu
chert și V. Norek (R.F. Ger
mania).

U.R.S.S. — POLONIA 18—20 
(10—10). Un meci de mare fru
musețe și spectaculozitate in 
care echipa Poloniei a cîștigat 
îndeosebi datorită jocului său 
inteligent în fața masivei apă
rări adverse. Polonezii au ac
ționat în viteză, cu derutante 
ruperi de ritm, obligîndu-i pe 
jucătorii sovietici să cedeze. 
Apărarea condusă de experi
mentatul Szcmczack a fost de 
o admirabilă dîrzenie, închizînd 
giganților din formația Uniunii

Sovietice aproape toate culoa
rele de șut Au marcat ; Gagin 
5, Anpilogov 3, Kidiaev 3, Sev- 
țov 2, Novițki 2, Rîmanov, Kor- 
sakievici, Belov — UJR.S.S., 
KIempel 8, Gawlik 4, Panaș 4, 
Mrovec 2, Kosma și Waczkie- 
wiez — Polonia. Au condus : 
R. Iamandi și Tr. Ene (Româ
nia).

ROMÂNIA B — POLONIA 
23—24 (11—14). învingătoare de 
justețe, echipa Poloniei a răzbit 
greu în meciul cu secunzii noș
tri, dar a avut circumstanțe a- 
tenuante. Mai tntii, portarul 
Szimczak n-a mai avut puterea 
să reziste la al doilea „șoc" 
după cel de sîmbătă șl apoi era 
evident că în partida anterioa
ră, cu Uniunea Sovietică, hand- 
baliștii polonezi l?i epuizaseră 
cea mai mare parte a resurse
lor lor de energie. în felul a- 
cesta echilibrat, meciul a scos 
in evidență ambiția tinerilor 
handbaliști români. Au marcat: 
Roșea 12, 
Oprea — 
Kosma 4, 
2, Panaș, 
Garpel — 
L. Kostov și Ev.
(Bulgaria).

SPANIA — FRANȚA 29—20 
(14—11). Au marcat: Rofes 6, 
Lopez 5, Mello 4, Pellayo 4, 
Saus 3, Baztericca 3, Gispert 2, 
Ballcels, Cinca — Spania. Cau
riol 6, Izdriliunas 3, CâBlpux 2, 
Serinet 2, Casagrande 2, Caffet 
2, Persicbetti, Germaine, Gcof- 
froy — Franța. Au condus 1 
D. Purică șl V. Erban (Româ
nia).

Jianu 8, Mirică, Petre, 
România, KIempel 10, 
Wacziewicz 4, Gavlik 

Mrovec, Jedlinski, 
Polonia. Au condus 

Kabădelov

Hnstache NAVM

pentru ca în min. li să se des
chidă scorul : Dumitru nimerește 
„zidul" la o lovitură liberă, min
gea ajunge la Anghel, pasă lui 
ȘERBÂNOIU și... Pavel este în
vins : 1—0. Vâlcenii încearcă să 
echilibreze jocul, au cîteva șarje 
pe contraatac și în min. 20 
Suciu are un reflex uimitor la 
„capul" lud Alexandru. Moment 
psihologic de mare importanță, 
în min. 29, în concordanță cu 
ceea ce se în timp la în teren, 
alb-violeții majorează scorul 
(NEDELCU „cap englezesc" în

LA DOUA MINUTE
SCORNÎCEȘil, 29 (prin telefon)
In -ciuda terenului greu, 

Olt și Progresul-Vulcan 
evidentă revenire) au oferit

urma unei 
tată de Ai 
in min. 32 
ocazii ratat 
a doua a 
Jocul des fă 
două careu 
viorat, Inși 
apărut cttet 
mat’ism : r 
„un-doi“ CI 
mare spcct; 
ofsaid) ; m 
tlniișan — 5 
poartă, Cin< 
porții de d 
min. 84 Gi 
m, a trimit

Steliai

DE... S
F.C. OLT 
PROGRESUF.C. 

(ÎTl
, -   O

partidă interesantă, disputată (dar 
corectă), cu momente deosebite 
și cu un final de-a dreptul dra
matic. Gazdele au cîștigat în 
min. 83, dar în min. 81 puteau 
fi conduse cu 1—0 ! Meciul a în
ceput cu ratarea lui Prepeliță 
(min. 1), după care Țevi (min.
3) nu a profitat de o bună oca- dl 7, Pițurcâ 
zie. F.C. Olt a început să doml- 
ne cu autoritate și ocaziile de 
gol au fost de partea sa (Pițurcă 
— min. 9 și Prepeliță — min.
14). Cînd șuturile au nimerit țin
ta a intervenit tînărul. portar 
Gîrjoabă, excelent în min. 24 și 
28, după care au urmat alte ra
tări, cum au fost cele ale luiPre- 
peliță (min. 41) și iamandi (min. 
43). Contraatacurile bucureșteni
lor nu s-au soldat decît cu lin 

de la distanță (Stoichiță, 
22).
reluare (min. 4G) Iovănescu 
să reiia seria ratărilor, pe 

au continuat-o Pițurcă, Pfe- 
Contraataeuri- 

fie

șut, 
min.

La 
avea 
care _ _
peliță, Sigmirean. _ _ ____
le bucureștenilor aveau să 
mai periculoase însă V. Nicolae, 
singur la 16 m, s-a grăbit și a 
șutat superficial, iar în min. 81, 
cai poarta goală la 7 m de ea. 
Apostol a greșit copilărește, - ra- 
tînd marea ocazie a echipei sa^ 
le. $1 cînd se părea că surpriza 
unui egal era ca și produsă (șl

A CĂZUT ZAPADA,
BRAȘOV, 29 (prin telefon)

Meciul acesta a început liniștit, 
pe o frumoasă vreme de toamnă, 
dar s-a terminat pe un... timp 
de iarnă, sub o ninsoare 
întețită. Brașovenii s-au agitat 
mult, în.cercînd victoria, dar aco
lo în față a lipsit un atacant 
inspirat, care să frîngă decisa 
defensivă dobrogeană. Gazdele 
au marcat în min. 34, dar Pa- 
raschivescu se afla în poliție de 
ofsaid și arbitrul- A. Forwirth a 
semnalizat prompt Iregularitatea, 
luată în seamă de central. La 
zbuciumul gazdelor constănțenii 
replică prin contraatacuri tăioa
se și -
36 Să 
16 m. 
prima 
de. e __  ___ ___ _______________
min. 4Q cînd scoate de pe linia 
porții primul șut pe spațiu al 
echipei gazdă. Dar repriza se în
cheie cu mari emoții pentru bra
șoveni, Petcu ratînd și’el în rftih., 
42, cînd scăpase singur spre gol.

După pauză, ninsoare din plin 
și... două bare în cîteva minute. 
Prima aparține lud Manciu în min. 
55, dar constănțenii nu rămîn 
datori pentru că peste două mi
nute I. Moldovan trimite $1 el 
balonul într-unul din stîlpil por
ții. Iureșul echipei de sub Tîm- 
pa crește, Șulea tr^ge de puțin 
pe lîngă pgartă (min. 68). BonaJi 
scoate de pe linia * porții '(min.

Clipa este obligat în mln. 
respingă cu piciorul de Ia 
Singura mare ocazie din 

repriză, uriașă pentru gaz- 
rezolvată de Antonescu în
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Megrilă 
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*anu 6 
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niiile de umbrele au sărit în sus, 
în sfîrșit: Donose l-a deschis lung 
pe Geolgău, acesta a centrat în 
fața porții și in aglomerația care 
s-a creat aici CAMATARU a reu
șit să împingă balonul, de la 3 m, 
in poartă: 1—0. Ocazii au mai fost 
(care de care mai clare !). La un 
moment dat, chiar, mingea a ră
mas singura în fața porții goale și 
nimeni n-a reușit s-o trimită în 
plasă ! De fapt multe altele nu 
se pot spune despre acest meci In 
afară de goana disperată a gazde
lor după gol. Craiovenii nu au 
reușit să se exprime la valoarea 
lor pe un teren impropriu, dar 
merită să subliniem lupta exem
plară a jucătorilor de la Jiul, 
care din „victime sigure" au reu
șit să pună mari probleme lide
rului. Ba mai mult, în repriza a 
doua ei au și contraatacat peri
culos, văzînd chiar în final (min. 
85 și 88) cum portarul craioveăh 
Lung „trăgea de timp" pentru a 
păstra fragilul avanțaj.

Modesto FERRARINI
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Un joc aspru, pe o vreme rea, 
du ploaie rece care a desfundat 
terenul și i-a supus pe jucători 
la mari eforturi, ceea ce a făcut 
ca epuizarea fizică să ducă și la 
o . suprasolicitare nervoasă. De 
aici, durități de ambele părți, 
de aici și cele șase cartonașe bi- 

. coiore, • rod al unor intervenții nu 
întotdeauna inspirate ale „cen- 
tralului“ Drăguldci, care a în
ceput seria cu un cartonaș gal
ben nejustificat (Eftimie) și a 
încheiat-o cu două roșii, soluție 
mai mult diplomatică, deoarecE 
numai upercutul lui Iorgulescu 
(cu... genunchiul) merita această 
sancțiune. Sportul studențesc a 
meritat, fără îndoială, victoria, 

K pentru că a atacat mai mult, — 
'' Mhai Marian a sprintat necon

tenit — a avut numeroase ocazii, 
care ar fi putut chiar majora 
scorul (în min. 83 Pană a ratat 
incredibil, de la 6 metri) și, mai 
ales, a avut meritul de a fi mă
rit accelerația ofensivei sale 
chiar în inferioritate numerică, 
C. S. Tîrgoviște a fost un adver
sar incomod, care a pasat re
marcabil în primele 20 de minu
te, pe baza unui scenariu tactic 
inedit în absența lui Dobrin 
(Gheorghe, Eftimie și Dumitres
cu marchează un plus de perso
nalitate), dar punctul slab ră- 
mîne finalizarea, în pofida insis
tenței promițătoare a debutantu
lui Radu și a dezinvolturii teh
nice a lui Popescu. Scorul a fost 
deschis în min. 41, cînd O. Io- 
nescu a „întors" ca la baschet o 
minge spre BUCURESCU. acesta 
înscriind în absența cerberului
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EXE

ARAD. 29 (prin telefon)
Sub spectrul lui —5 în clasa

mentul adevărului, A.S.A. — ca 
dealtfel și în etapa trecută la 
Timișoara — a dat o replică nea
șteptat de bună, jucînd de ia 

. egal la egal cu formația locală.
Arădenii au atacat mai mult, dar 
incursiunile lor ofensive au eșu
at mai de fiecare dată în fața 
unei apărări exacte. Formația lo
cală a greșit tactic, trimițînd 
f Ameroase centrări pe sus în ca- 
, advers. Elocvent este faptul 
ca ? primele 45 de minute ata- 
canții arădeni l-au evidențiat pe 
portarul Biro II, toate șuturile 
expediate spre poarta echipei din 
Tg. Mureș fiind expediate numai 
prin lovituri cu capul (situație 
rar întâlnită). Astfel Tisa 
(min. 10, 16 și 21), Mu-
șat (min. 13 și 36), Kuikla 
(min. 35) și Urs (min. 41) au tri
mis balonul cu capul, dar Biro 
a reținut sau a respins totul. 
Oaspeții nu au neglijat contra
atacul și în trei rînduri l-au pus 
la grea încercare pe Ducadam : 
în min. 29 (Fazekaș), min. 42 
(Gali) și min. 45 (Fazekaș).

Si la reluare, jucătorii de Ia 
A.S.A. sînt beneficiarii unei ex
celente situații de gol, mingea 
expediată puternic de C. Iile fi
ind respinsă printr-un reflex de 
Ducadam, Both n reluînd peste 
„traversală". In min. 65 o „bom
bă" a lui Fazekaș îl remarcă din 
nou pe portarul de la U.T.A. Dar
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FOTBAL BUN, DAR
BACAU, 29 .prin telefon)

Gazdele au avut în cea mai 
mare parte a întâlnirii inițiativa, 
replica oaspeților fiind deosebit 
de viguroasă mai ales pe con
traatac. Dealtfel, studenții clu
jeni. s-au aflat chiar în min. 3 in 
situația de a deschide scorul prin 
Țiglariu, scăpat singur spre poar
ta lui Mangeac, dar Șoșu a reu
șit să-1 blocheze din plin la mar
ginea careului. Dominarea băcă- 
usinilor se va concretiza totuși în 
min. 20 cînd VAMANU va relua 
de aproape în plasă mingea ri- 
< o>ată din apărătorii oaspeți Ia 
un șut al lui Chitaru. In min. 
25 Șoiman ratează o mare oca- 
z’e, trimițînd afară pe lîngă 
(.?arta goală ! Și această incre- 
. ilă ratare se răzbună în min. 

cînd BOCA finalizează de a- 
proape o acțiune bine construită 
de Albu. După pauză continuă 
dominarea băcăuană dar jucăto
rii oaspeți sînt acum mult mai 
incisivi în atac. Ocazii de gol 
sînt și de o parte și de alta. Cele 
mai clare : Antohi (min. 62) și 
Boca (min. 64). în min. 75, gaz
dele reușesc să înscrie Ia capă
tul unei splendide acțiuni ofensi
ve, mingea circulînd pe traseul 
Andrieș — Penov — Vamanu — 
BOTEZ, ultimul înscriind cu un 
șut sec. Din acest moment „tr* 
se aruncă și mai. hotărîtă in a- 
tac forțînd egalarea. Jocul este 
frumos, aprig, mai ies si... scîn-

HUNEDOARA, 29 (prin telefon)
Așa cum era de așteptat, hu-_ 

nedcrenii au început partida cu 
mult elan și prin combinații de 
mare frumusețe și-au impus ini
țiativa. Dar șarjele lor ofensive, 
impresionante ca desfășurare, 
n-au avut și finalizarea dorită 
de public, numeroasele centrări 
în fata porții dinamoviste fiind 
respinse prompt de apărarea bi
ne grupată a bucureștenilor, dar 
și de Moraru. In schimb, oaspeții, 
pe contraatac, s-au dovedit mai 
periculoși decît localnicii, Orac 
(min. 13 și 23) și Tălnar (min. 
37) fiind aproape de gol, dar tri- 
mițînd mingea imprecis din po
ziții foarte bune. Scorul l-au 
deschis totuși gazdele în min. 
40, cînd în urma unei acțiuni ini
țiată de Andone, Gabor a prelun
git rapid spre NICȘA și acesta a 
înscris spectaculos. Două minu
te mai tîrziu, Moraru a scos cu 
dificultate în corner mingea șu
tată de Ghiță.

Ceea ce nu izbutise în prima 
repriză, ORAC avea să reușească

SPORTUL STUDENȚESC 2 (1) 
C. S. TÎRGOVIȘTE 0

Spectatori — aproximativ 1 000. Șu
turi: 17—9 (pe poarta: 9—4). Co me re: 
7—7. Au marcat: BUCURESCU (min. 
41) și O. IONESCU (min. 51 din 
11 m).

SPORTUL STUD: Speriatu 7 - M. 
Marian 8, Iorgulescu, Cazan 7, Licâ 
6 — Chihaia 7, O. lonescu 7-j-, Pană 
6 — Terheș 6, M. Sandu 6 (min. 75 
Munteanu I 6), Bucurescu.

C.S. TÎRGOVIȘTE: Voinea 6 - A- 
lexandru 6, Ene 7, Constantin 7, P>- 
ta-ru 6 (min. 66 Enache 6) — Gheor
ghe, Dumitrescu 6, Eftimie 7 — Grea
ca 6, V. Radu 7, Aelenei 6 (min. 38 
Popescu 6+).

A arbitrat: S. Drăgulici (Drobeta 
Tr. Severin) 7; la linie V. Ciocan 
(Bistrița) și Al. Comânescu (Bacâu).

Cartonașe galbene: EFTIMIE, CON
STANTIN, O. IONESCU.

Cartonașe roșii: BUCURESCU, IOR- 
GULESCU, GHEORGHE.

Trofeul Petschovschi: 9.
La speranțe: 1—1 (1—1).

său Alexandru. Al doilea gol a 
fost înscris din penalty (min. 51, 
O. IONESCU) în urma unui fault 
asupra lui M. Sandu. Jocul se 
încheie în forță, deși pe teren 
se află doar ...19 jucători, care 
merită felicitări pentru risipa 
lor de energie.

Ioan CHIRILA

U.T.A. 1 (0)
A.S.A. TG. MUREȘ 0

Spectatori — a proxima tiv 8 000. Șu
turi: 16—12 (pe poarta: 8—6). Comere: 
9—3. A marcat MUȘAT (min. 67).

U.T.A.: Ducadam 8 — Marcu 6,
Bodi 7, Kukla 8, Giurgiu 6 — Coraș 
7, Hirmler 6 (min. 57 Csordaș 7), 
Mușat 8 — Cura 7 (min. 79 Țirban), 
Urs 8, Tisa 7.

A.S.A.: Biro H 8 — Szabo 6, Un- 
chiaș 7, Ispir 7, Hajnal 7 — Gafl 7, 
C. Mie 8, Both II 6 — Fazekaș 7, 
Fanici 6, Boldni 7 (min. 79 Cemescu).

A arbitrat: V. Tătar 9; la Hole: C. 
Rațiu (ambii din Hunedoara) — cu 
gre-șeli în aprecierea ofsaidului și P. 
Balaș (București).

Cartonașe galbene: HAJNAL.
Trofeul Petschovschi: 9.
La speranțe: 1--0 (1-0).

în min. 67, la singura greșeală 
comisă de fundașii tirgmureșenl. 
Urs lobează un balon de pe par
tea dreaptă, scurt, peste Ispir șl 
Unchiaș, iar MUȘAT de Ia cîți- 
va metri înscrie, din voleu, im- 
parabil. A.S.A. este la un pas de 
a restabili echilibrul în min. 85, 
cînd Fanici primește o minge-dar- 
dou de la Marcu, pătrunde fii 
careu dar este deposedat de 
Kukla cu prețul unei accidentări.

Gheorghe NERTEA

Șl CU... SCÎNTEI
S. C. BACAU 3 (l)
BU“ CLUJ-NAPOCA 1 (1)

Spectatori — aproximativ 10 000. Șu
turi: 21—7 (pe poarta: 6-2). Comere: 
T4-2. Au marcat: VAMANU (min. 20), 
BOTEZ (min. 75), ȘOIMAN (min. 89), 
respectiv BOCA (min. 29).

S.C. BACAU: Mangeac 7 — Andrieș 
7, Cârpucl 8, Eiisel 7, k Solomon 8 
— Șoșu 7, Vamanu 8, Penov 7 — Șoi
man 7, Antohi, Chitaru 7 (min. 67 
Botez 8).

,,U“: Lăzăreanu 7 — L. Mihai, Cio
can 7, FI. Pop 7, I. Mureșan 6 — 
Porațchi 6, Moș 7, Boca 7 — Țig tarta 
7, Cimpeanu II 7, Al'bu 6.

A arbitrat: Cr. Teodorescu (Buzău) 
9; la linie: I. Pop (București) șl C. 
Munteanu (Galați).

Cartonașe galbene: I. MUREȘAN, 
ANTOHI, ȘOȘU, ALBU, ELISEI.

Cartonașe roșii: L. MIHAI, ANTOHI. 
Trofeul Petschovschi: 10.
La speranțe: 1--0 (1—0).

tei. Arbitrul însă intervine cu 
promptitudine, cînd cu „galben", 
cînd cu „roșu", dar spiritele se 
liniștesc numai în momentul în 
care ȘOIMAN (min. 89), cu un 
șut de Ia distanță, dintr-un unghi 
dificil, înscrie prin surprindere, 
consfințind o victorie muncită și 
meritată a echipei sale.

Mihai IONESCU

CORVINUL HUNEDOARA 2 (1) 
DINAMO 1 (0)

Spectatori — aproximativ 16 000. Șu
turi: 22—9 (pe poartă: 13—2). Comere: 
7—2. Au marcat: NICȘA (min. 40), 
PETCU (min. 69), respectiv ORAC 
(min. 54).

CORVINUL: lonițâ 8 - Rednlc 8, 
Gâlan 7, Andone 7, Bogdan 8 — Pet- 
cu 8, Klein 8, Nicșa 7 (min. 70 Du- 
binciuc 7) - Gabor 7 (min. 62 Lu- 
cescu 7), Ghiță 7, Văetuș 8.

DINAMO: Moraru 9 — 1. Marin 7, 
Dinu 74-, Bumbescu 7 (min. 26 Stre- 
die 6), Stănescu 6 — Augustin 7, Cus- 
tov 7, Dragnea 6 - Țălnar 7, Mul* 
țescu 64* (min. 74 lordache 6), Orac 7.

A arbitrat: N. Rainea (Bîrlad) 9; 
la Hnie: Gh. Avram (P. Neamț) și
I. Crăciunescu (Rm. Vîlcea), ultimul 
cu greșeli la semnalizarea ofsaidurilor.

Cartonașe galbene: NICȘA, PETCU, 
CUSTOV, DRAGNEA.

Trofeul Petschovschi: 8.
La speranțe: 5-0 (1-0).

după pauză, In min. 54, cînd 
a înscris foarte frumos, cu capul, 
din centrarea Iui stredie. Sur
prinzător oarecum, egalarea nu-i 
îndeamnă pe dinamoviști să in
siste mai mult în atac ; dimpo
trivă, îi face să se mențină une
ori cu întreg efectivul în apără
ri, pentru a păstra rezultatul. 
Tactica aceasta nu le-a folosit 
însă, pentru că după cîteva in
tervenții excepționale ale porta
rului Moraru (min. 57, 62 și 63, 
la mingile trimise de Gabor — 
cu capul, de la numai 6 m —, 
Văetuș și Ghiță) hunedorenii 
reușesc să ia din nou conducerea 
în minutul 69, cînd PETCU fruc
tifică (printr-o splendidă săritu
ră cu capul) o centrare a lui 
Klein. Urmează alte cîteva in
tervenții de excepție ale lui Mo
raru. Dar și unele ratări incre
dibile ale lui Văetuș (min. 77) și 
Ghiță (min. 80).

Finalul avea să fie însă dra
matic, pentru că deși gazdele au 
mai ratat o mare ocazie prin 
Ghiță (min. 84), dinamoviștii au 
aruncat și ei în luptă ultimele 
resurse ofensive. Dinu — venit 
în sprijinul propriului atac — 
trecînd pe lîngă egalare, în mi
nutul 86, cînd loniță a scos in 
extremis mingea în corner. Hu
nedorenii au meritat indiscutabil 
victoria în acest veritabil derby, 
în care însă și replica dinamoviș- 
tilor a fost peste așteptări, țl- 
nînd seamă că ei veneau la nu
mai cîteva zile după dificila par
tidă de la Goteborg.

Constantin FIRĂNESCU

IERI ÎN DIVIZIA

RELONUL SÂVINEȘTI — PO
LITEHNICA IAȘI 2—3 (1—0),
Autorii golurilor : Butunoiu
(min. 13), Vasilache (min. 60), 
respectiv Simionaș (min. 4s8), 
Nemțeanu (min. 62), Cioacă 
(min. 82).

DELTA TULCEA — C.S.M. SF. 
GHEORGHE 2—1 (1—0). Au în
scris : lonescu (min. 7), Belea 
(min. 88), respectiv Elekeș (min. 
58).

GLORIA BUZĂU — VICTORIA 
TECUCI 1—0 (1—0), A marcat !
lonescu (min. 37).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
VIITORUL MECANICA VASLUI 
3—1 (2—0). Au înscris : Sima 
(min. 29 , 57), Ivana (min. 44), 
respectiv Mardare (min. 69).

IJME.U. MEDGIDIA — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 2—1 (2—1) Au
torii golurilor : Bărbuș (min. 
27 și 39), respectiv Ca Lână (min. 
14)

GLORIA BISTRIȚA — F.CJtf. 
PROGRESUL BRAILA 7—1 (4—0). 
Au înscris : Moga (mitn. 6, 55 ți 
87), Cațaroș (min. 10), Butuza 
(min. 16), Nicolae (min. 26), 
Georgescu (min. 74), respectiv 
Andricuți (min. 85, autogol).

F.C.M. SIDERURGISTUL GA
LAȚI — C.S. BOTOȘANI 2—0 
(0—0). Au marcat : Balaban 
(min. 75) și Hanghiuc (min. 83).

C.S.U. GALAȚI — C.SJW. SU
CEAVA 1—2 (1—2). Autorii go
lurilor : Tararache (min. 36), 
respectiv Petrescu I (min. 17) si 
Coșereanu (min. 28).

CONSTRUCTORUL IAȘI — VII
TORUL GHEORGHENI 5—2 (3—0) 
Au înscris : Dumitru (min. 11), 
Mihalcea (min. 17), Cănănău 
(min. 21), Popescu (ttTfn. 69), 
Sac hei arie (min. 75), respectiv 
Ciorceri (min. 56) și Cerhezan 
(min. 71).

Relatări de la C. Rusu, P. 
Comșa, D. Soare, V. Manoliu, R. 
Avram, I. Torna, Gh. Arsenie, 
V. Stefăncscu și M. Macovei.

1. POLIT. IAȘI 16 10 4 2 25-12 24
2. Gloria Bistrița 16 10 2 4 38-12 22
X C.S.M. Suceava 16 10 1 5 35*17 21
4. Unirea D. Foc. 16 9 3 4 22-13 21
5. Gloria Buzău 16 9 2 5 21u 8 20
6. F.C.M. Sid. Gl. 16 6 6 4 19-12 18
7. I.M.U. Medgidia 16 8 2 6 23-26 18
8. C.S.M. Sf. Gh. 16 7 3 6 27-21 17
9. Viit. M. Vaslui 16 7 2 7 18-19 16

10. C.S. Botoșani 16 6 3 7 27-25 15
11. Delta Tulcea 16 6 3 7 17-24 15
12. Ceahlăul P.N. 16 5 4 7 15-22 14
13. F.C.M. Prog. Br. 16 4 5 7 16-19 13
1'4. Viit. Gheorgh. 16 4 5 7 12-117 13
15. Constr. lași 16 5 2 9 18-20 12
16. C.S.U. Galați 16 6 0 10 22-34 12
17. Victoria Tecuci 16 4 1 111' 10-34 9
18. Relonul Săv. 16 2 4 10 12-34 8

ULTIMA ETAPA A TURULUI
(duminică G decembrie): Ceahlăul
P. Neamț — Constructorul Iași,
Viitorul Mecanica Vaslui — I.M.U. 
Medgidia, Victoria Tecuci — Re- 
lonul Săvinești, Viitorul Gheor- 
gheni — Gloria Bistrița, C.S.M. 
Sf. Gheorghe — F.C.M. Siderur- 
gistul Galați, C.S.M. Suceava — 
Gloria Buzău, Politehnica Iași — 
C.S.U. Galați, C.S. Botoșani — 
Delta Tulcea^, F.C.M. Progresul 
Brăila — Unirea Dinamo Foc
sani.

Inspirată „mutarea" noului an
trenor al Stelei, C. Cernăianu, 
care a deschis inedit în partida 
cu... Al. Constantinescu, avansîn- 
du-1 pe Iordănescu în centrul li
niei întîi. Intr-adevăr, nici nu 
se încinsese bine disputa celor 
două (foste) soliste ale Diviziei 
„A" și IORDĂNESCU înscria, in 
min. 10, primul gol (dintr-o serie 
de trei) al echipei sale, reluînd, 
cu stîngul In plasă, din mijlo
cul careului mic, la o minge cen
trată de inimosul și inspiratul 
fundaș ofensiv Ion Gheorghe. 
Poate și datorită golului înscris 
relativ repede, Steaua a mane
vrat in continuare balonul cu un 
plus de abilitate, lăsîndu-1 par
tenerei jocul de „contre". Cti pre
dilecție pe lansarea vîrfurilor Ra
du II și Turcu, ambii ușor ani
hilați de adversarii direct! șl din 
cauza insuticientuiljui sprijin din 
linia, a doua. Superioritatea teri
torială, uneori netă, deținută de 
gazde nu le aduce însă acestora, 
pînă la pauză, decît două oca
zii clare de gol : în min. 19 și în 
min. 37, Majaru și, respectiv, 
Iordănescu i-au produs mari e- 
moții portarului piteștean. Șl, 
împotriva cursului jocului, oaspe
ții au fost la v»' nae de golul ega
lizator în min. 25 cînd Iordache 
a scos de la „păianjen" mingea 
expediată din lovitură liberă, de 
la circa 18 m, de Bărbulescu. Pi- 
teșteanul avea să se mai „re
marce" și printr-un fault groso
lan (în min. 42, la Majaru) care 
i-a atras un cartonaș galben. 
Partea a doua a meciului este și 
mai pregnantă a lui... IORDA- 
NESCU, care (în afara unui joc 
inteligent, de permanentă mișca- Gheorghe NICOIAE5CU

Iordănescu deschide seria golurilor.?. Foto : D. NEAGU

SERIA A H-a
RULMENTUL ALEXANDRIA — 

CARP AȚI MIRȘA 1—0 (0—0). U- 
nicul gol a fost realizat de Voi- 
cilă (min. 62).

CHIMICA TÎRNAVENI — ENER
GIA SLATINA 2-0 (1—0). Au
înscris : Oprișor (min. 11) si 
Marton (min. 76).

ȘOIMII IPA SIBIU — PETRO
LUL PLOIEȘTI 1—1 (1—1). AU 
marcat : Gabel (min. 17 din 11 
m) pentru Șoimii IPA, Topora^ 
(min.. 22) pentru Petrolul.

TRACTORUL BRASOV — AU
TOBUZUL BUCUREȘTI 1—0 
(0—0). Autorul golului: Sandu 
(min. 55).

PANDURII TG. JIU — META
LUL BUCUREȘTI 2—0 (1—0). Au 
înscris : Croitoru (min. 15) si 
Rădulescu (min. 67).

RAPID BUCUREȘTI — I.C.I.M. 
BRAȘOV 2—0 (1—0). Autorul go
lurilor : Paras chiv (min. 37 șl 
73 din 11 m).

GAZ METAN MEDIAȘ — FLA- 
CARA MORENI 1-M) (0—0). A
marcat : Kuch (min. 55).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— LUCEAFĂRUL BUCUREȘTI 
0—1 (0—1). A înscris j Buschel 
(min. 37).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
METALUL PLOPENI 4—2 (3—1).
Autorii golurilor : Grigorc (min. 
13, 21 și 88), Ene (min. 17), res-
pectilv Ștefan (min. 7 51 73).

Relatări de la M. Bizon, L Du-
can, Gh. Topîrceanu, iC. Gruia,
M. Băloi, D. Brănoiu, M. Țacăl,
N. Ștefan și O. Guțu.
L RAPID BUC. U7 W 4 3 36-W 24
2. PetroM PI. 16 10 4 2 25-12 24
X Rulmentul Alex. 16 9 2 5 17-13 20
4. Șoimii I.P.A. Sb. 16 7 4 5 22-18 18
5. Automatica Buc. 16 7 4 5 29-28 18
6. Gaz metan 16 8 2 6 115-20 16
7. Mecanică fină 16 5 6 5 2M5 16
8. Chimica Tîrn. 16 6 4 6 15-15 16
9. Dunărea CI. 16 8 0 8 22-24 16

10. Energia Skrtina 16 7 2 7 18-23 16
11. Metalul Buc. 16 6 3 7 18-15 15
12. Autobuzul Buc. 16 6 2 8 19-22 14
10. Metalul Plopeni 16 6 2 8 16-20 14
14. Tractorul Bv. 16 6 2 8 15-22 14
15. Pandurii Tg. Jiu 17 6 2 9 20-27 14
16. Flacăra Moreni 16 5 3 8 14-17 13
V7. Carpați Mîrșa 16 4 4 8 13-18 12
18. I.C.I.M. Brașov 16 2 4 10 13*28 8

ULTIMA ETAPA A TURULUI
(duminică 6 decembrie) : Metalul 
București — Gaz metan Mediaș, 
Petrolul Ploiești — Mecanică fi
nă Bucureșit, I.C.I.M. Brașov — 
Dunărea Călărași, Energia Slati
na — Automatica București, Me
talul Plopeni — Șoimii I.P.A. Si
biu, Autobuzul București — Chi
mica Tîmăveni, Luceafărul Bucu
rești — Rapid București, Flacă
ra Moreni — Rulmentul Alexan
dria, Carpați Mîrșa — Tractorul 
Brașov, Pandurid Tg. Jiu — ată.

seria a IlI-a
MINERUL CA v NIC — OLIM

PIA SATU MARE 2—0 (0—0). A 
marcat : Tolba I (min. 61 și 75).

AURUL BRAD — F.C.M. RE
ȘIȚA 2—0 (0—0). Autorii goluri
lor : Stîngă (min. 59) si Dina 
(min. 61).

SOMEȘUL SATU MARE — 
C.F.R. TIMIȘOARA 2-*0 (2—0)-

STEAUA 3 (1)
F. C. ARGEȘ o

Spectatori - aproximativ 15 030. Șu
turi; 14—6 (pe poartă: 9—4). Cornere: 
5—3. A marcat IORDĂNESCU (min. 
10, 47, 82).

STEAUA: Iordache 8 — AngheMni 7, 
Sameș 7, FI. Marin 7, I. Gheorghe 8 
(min. 80 Fodor) — Balint 7, Stoica I 
7, Mureșan 7 — Majaru 7, Iordănescu 
10 (min. 86 Sertov), Câmui 7.

F.C. ARGEȘ: Ariciu 6 - M. Zam
fir 6, Cîrstea 5, Stancu 6. Eduard 5 
— Badea 6, Bărbulescu 4 (pentru du
rități), Kallo 6, Ignat 6 - Radu II 5, 
Turcu 5 (min. 55 Băluță 6).

A arbitrat: M. Salomir (Cluj-Na- 
poca) 7; la linie: M. Ivăncescu (Bra
șov) și Z. Csavar (Odorhei).

Cartonașe galbene: BĂRBULESCU, 
CIRSTEA, ARICIU.

Trofeul Petschovschi: 9.
La speranțe; 2—1 (2-0).

re) realizează hat-trick-ul. mar- 
cînd încă două goluri : în min. 
47, din lovitură liberă, de la cir
ca 22 m, și în min. 82, printr-un 
șut (din unghi greu) cu care a 
trimis balonul în stîlpul sting, 
da unde a ricoșat în plasă. Au 
fost două faze-spectacol, care au 
pus în umbră mai tot ceea ce 
s-a petrecut. între timp. în te
ren. Nu și pe arbitrul M. Salo
mir care a ținut să se „eviden
țieze", fiind spectator la unele 
intrări aspre ale oaspeților, con
tribuind, direct, la unele scene 
antdfotbal...

Au înscris : Babolia (min. 25) și 
Tornoreanu (min. 35, autogol).

MINERUL LUPENI — F. C. 
BAIA MARE 1—1 (1—1). Autor!
golurilor : Mușat (min. 20) pen
tru Minerul, Dragomirescu (min. 
11) pentru F.C.

C.I.L. SIGHET — F.C. BIHOR 
ORADEA 1—0 (0—0). Unicul gol 
a fost realizat de Roman (min. 
89).

MINERUL ILBA SEINI — DA
CIA ORAȘTIE 3—3 (1—2). Meciu] 
s-a disputat la Jibou, terenul e- 
chipei Minerul fiind suspendat. 
Au înscris : Chifor (min. 39 și 
50), Cuzman (min. 75) pentru 
Minerul, Neagu (min. 42). Ure
che (min. 45 și 80) pentru Dacia.

U.M. TIMIȘOARA — C.F.R. 
CLUJ-NAPOCA 0—1 (0—1). A
marcat : Tegean (min. 1).

STRUNGUL ARAD — C.S.M. 
DROBETA TR. SEVERIN 3—0 
(3—0). Autorii golurilor : Tușa
(min. 29 din 11 m), Bizău (min. 
34) și Rus (min. 43).

1NFRAT5REA ORADEA — RA
PID ARAD 1—0 (0—0). A înscris 
Bocșa (min. 64).

Relatări de la Z. Debrețeni, Al. 
Jurcă, Z. Covaci, I. Cotescu, I. 
Furnică, I. Moran, St. Marton, N. 
Străjan si I* Ghișa.
1. F.C. BIHOR 16 12 2 2 43-16 26
2. Someșul S.M. 16 8 4 4 21-17 20
3. Aurul Brad 16 9 1 6 24-15 19
4. F.C. Bala Mare 16 7 4 5 24-16 18
5. C.I.L. Sighet 16 8 2 6 19-17 18
6. Strungul Arad 16 7 3 6 25-24 1-7
7. U.M. Timișoara 16 8 1' 7 18-22 1’7
8. înfrățirea Oradea 16 8 0 8 30-24 16
9. F.C.M. Reșița 16 5 5 6 24-18 15

10. Minerul Cavnic 16 6 3 7 24-24 15
TI. C.F.R. Timișoara 16 5 4 7 25-22 14
12. Olimpia S.M. 16 6 2 8 19-20 14
13. C.S.M. Dr. Tr. S. 16 6 2 8 20-22 14
14. Rapid Arad 16 6 2 8 19-24 14
15. C.F.R. Cj.-Nap. 16 5 4 7 15-29 14
16. Minerul Lupeni 16 5 3 8 22-26 13
17. Min. Ilba Seini 16 4 5 7 16-27 13
16. Dacia Orăștie 16 4 3 9 18-43 11

ULTIMA ETAPA .1 TURULUI
(duminică 6 decembrie) : C.F.R. 
Cluj-Napoca — înfrățirea Oradea, 
Dacia Orăștie — U.M. Timișoara, 
F.C.M. Reșița — C.I.L. Sighet,* 
F.C Baia Mare — Someșul Satu 
Mare, Rapid Arad — Minerul 
Lupeni. C.S.M. Drobeta Tr. Se
verin — Minerul Cavnic, Olimpia 
Satu Mare — Aurul Brad. F.C. 
Bihor Oradea — Strungul Arad, 
C.F.R. Timișoara — Minerul Ilba 
Seini.

< NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA LOTO 2 DIN 29 NO
IEMBRIE 1981. Extragerea I: 44 
45 67 29. Extragerea a Ii-a: 40 9 
68 58. Extragerea a m-a: 5 28 38 8. 
Fond total dc cîștiguri: 551.918 leL

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 29 NOIEMBRIE 1981
L Corvinul — Dinamo 1

H. Steaua — F.C. Argeș 1
IH. F.C.M. Bv. — F.C. C-ța X
IV. U.T.A-. — A.S.A. Tg. M. 1
V. Bologna — Napoli X

VI. Cagliari — Torino 1
VII. Gen oa — As coli X

Vin. Juventus — Fiorentina X
IX. Roma — Milan X
X. Udinese — Catanzaro

XI. Relonul — Polit. Iași JI
XH. Șoimii Sibiu — Petrolul X

Xm. C.I.L. Sighet — F.C. Bihor | 
FOND TOTAL DE ClȘTIGURI I 

LO0O.445 LEL



CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BOX C. M. de handbal feminin, grupa B
(f (Urmare din pag. I) 

mele două runduri le-a cîștigat 
Tițoiu (in prima repriză l-a 
zdruncinat puternic pe Govici, 
cu o dreaptă la bărbie), iar în 
ultimele trei minute, dinamo- 
vistul, arătînd semne de obo
seală, i-a oferit posibilitatea 
lui Govici să refacă o parte din 
terenul pierdut. C, Tițoiu b.p. 
(5—0) Gh, Govici.

COCOȘ. Medaliatul olimpic 
și european Dumitru Cipere 
(C.S.M. Drobeta — Tr. Severin) 
a dezamăgit în partida finală 
cu dinamovlstul brăilean Niță 
Robu. După ce în primele două 
meciuri susținute, D. Cipere 
evoluase la nivelul valorii sala 
recunoscute, în disputa de sîm- 
bătă seara severineanul a ma
nifestat evidente semne de o- 
boseală în ultimul rund, neper- 
mise unui boxer de înaltă per
formanță, scădere de care a 
profitat rutinatul boxer bră
ilean, aflat la un pas de o ma
re surpriză. D. Cipere b.p. 
(3—2) N. Robu.

PANA. Meci greu pentru 
campionul categoriei, Titl Cer
cel (Dinamo). Gălățeanul Ionel 
Panaite a luptat cu multă am
biție pentru a-și înscrie nume
le pe lista învingătorilor, dar 
n-a reușit decît să lase o fru
moasă impresie. T. Cercel b.p. 
(5—0) I. Panaite.

SEMIUȘOARA. Cei doi cam
pioni de juniori din acest an, 
dinamoviștii Florian ț’îrcomni- 
cu și Ion Stan, au realizat o 
partidă mult apreciată, reușite
le lor tehnice fiind deseori a- 
plaudate de public. Folosindu-șî 
bine alonja, ex-craioveanul a 
punctat mult mai precis în ul
timele două reprize, fiind aju
tat și de buna sa pregătire fi
zică și de o viteză superioară 
de execuție. Tocmai de aceea 
a surprins verdictul unuia din
tre judecători (M. Zamfirescu) 
care ..l-a văzut" învingător pe 
Stan. Fi. Țircomnicu b.p. (4—1) 
L Stan.

UȘOARA. Netinînd seama de 
exemplul colegilor lor de club 
(Dinamo) din întîlnirea anteri
oară, care și-au apărat in mod 
corect șansele, Dragomir Ilie 
și Florin Stan au urcat pe 
ring cu intenția vădită de a... 
truca disputa, manifcstînd lip
să de respect l'ață de publicul 
care a dorit să urmărească o
întrecere sportivă loială, băr
bătească, așa cum este boxul. 
Deși avertizați de arbitrul de 
ring P. Epureanu și apostrofați 
de antrenorul principal al sec
ției, C. Dumitrescu, cei doi fî- 
naliști au avut și în rundul doi 
aceeași atitudine, determinîn- 
du-1 pe antrenorul lui D. Ilie 
să-i arunce prosopul, cerîndu-i 
abandonul. FI. Stan b.ab. 2 D. 
Ilie.

SEMIMIJLOCIE. Un campion 
neașteptat, dar merituos, la a- 
ceastă categorie, Mihai Micloș 
(Crișul Oradea)! Luptînd cu
rajos și folosind bine alonja, 
orădeanul l-a depășit clar pe 
Ștefan Ștefan (Llnamo), care 
reușise să-1 scoată din cursă pe 
principalul favorit al categoriei, 
M. Ciubotaru. M. Micloș b.p. 
(5—0) Șt. Ștefan.

MIJLOCIE MICA. Meci de 
uzură între Nicu Chioveanu 
(Litoral Mangalia) și fostul 
campion al categoriei, Marinică 
Ouatu (S.C. Bacău), in care 
primul a cîștigat meritat. N. 
Chioveanu b.p. (4—1) M. Ouatu.

MIJLOCIE. Mult mai hotărît 
decît in alte întilniri, Valentin 
Silaghi (Dinamo) a atacat încă

In campionatul de hochei
SPOBI CLUB (două victorii la Dinamo) 0 REVANȘĂ CONCLUDEM FĂ I

MIERCUREA CIUC, 29 (prin te
lefon). Patinoarul artificial din 
localitate a găzduit dubla întîl- 
nlre de campionat dintre forma
țiile de hochei Sport Club 
Miercurea Ciuc șl Dinamo. Sîm- 
bătâ, In primul meci, dezmințind 
toate pronosticurile după du
blul eșec de la București, echi
pa locală a obținut e frumoa
să șl meritată victorie cu sco
rul net de 7—3 (4-0, 1—1. 2—2). 
Campioana țării, prea timpuriu 
liniștită de biruințele pe teren 
propriu, a tratat superficial jo
cul ș! — ca urmare — în ulti
mele 5 minute ale primei re
prize s-a văzut condusă cu 4—0 
(este adevărat și pe fondul unei 
slabe prestații a portarului Gh. 
Huțan). Apoi. Sport Club a con
dus chiar cu 5—0, înainte ca 
partida să se echilibreze. Avan
tajul substanțial luat 't local
nici s-a datorat iureșului pe care 
l-au dat în majoritatea timpu
lui, deși nu întotdeauna prea 
bt.ie organizat. El au șl ratat 
mult în atac, iar în apărau . s-au 
bazat. In special, pe forma ex
cepțională a tînărului portar 
Bartha. Dinam». în schimb, a 
avsM a zi slabă în apărare. Iar

D. CIPERE T. CERCEL

C. TIȚOIU

FI. ȚIRCOMNICU

V. SILAGHI G. DONICI

N. CHIOVEANU

T. PIRJOL

de la începutul partidei cu 
Fioricel Ungureanu (S.C. Mus
celul), trimițîndu-1 la podea da 
două ori în primele două minu
te (a fost și el numărat, în ur
ma unei lovituri recepționate 
după comanda „stop"). In evi
dentă inferioritate, FI. Ungu- 
reanu a fost trimis la colț. V. 
Silaghi b.ab. 1 FI. Ungureanu.

SEMIGREA. Doar 52 de se
cunde i-au trebuit lui Georgică 
Donici (B.C. Galați) pentru a-1 
învinge pe tînărul Fedea Pam- 

C.M. DE GIMNASTICĂ S-AU ÎNCHEIAT/
(Urmare din pag. 1)

pe care Bicerova l-a făcut din 
echipa de junioare a Uniunii 
Sovietice (anul trecut) în pri
ma reprezentativă (anul acesta) 
și acum pe podiumul de onoa
re al C.M. De fapt, mai precis 
vorbind, ea a apărut între pri
mele gimnaste ale U.R.S.S. la 
C.E. de la Madrid, unde s-a 
clasat pe locul 23 la individual 
compus, iar acum a fost pen
tru prima oară selecționată in 
echipa de senioare a U.R.S.S. 
Această nouă campioană a lu
mii cu chip de copil s-a impus 
prin constanță, prin siguranță 
și precizie în execuții, fiind re
almente cea mai bună dintre 
cele care au aspirat la cununa 

de lauri. Duelul dintre Bicerova 
șl Filatova (după ratarea la 
bîrnă a Elenei Davidova) a fost 
realmente interesant, dar nota 
de zece obținută de Bicerova 
la sărituri a detașat-o hotăritor 
de celelalte adversare ale sale.

în atac a jucat destul de apa
tic. Deși au beneficiat dc S si
tuații de superioritate numerică, 
bucureștenil nu au fructificat 
decît două. Din echipa învingă
toare s-au remarcat : E. Anta) 
(în mare vervă de joc), L. Bar- 
talis, Gereb, iar dintre dinamo- 
vlști Tureanu (foarte sever mar
cat), Costea și Pisaru. Au în
scris : L. Bartalis — 3, E. Antal
— a, Z, Nagy și Balogh pentru 
învingători, respectiv — Costea, 
Moroșan și Dumitrache. Au ar
bitrat bine, un meci desfășurat 
într-o notă de sportivitate, Șt. 
Enciu, secondat la cele două 
linii de M. Dinu și T. Szabo.

Al doilea joc, cel de aseară a 
fost mai nervos, mai dîrz, ca 
orice revanșă, cu multe situații 
ratate de ambele părți. Dinamo
viștii au evaluat mai ambițios 
dar au întîmpinat un adversar 
foarte hotărît, care a meritat 
victoria șl în această partidă cîș- 
tigată cu 4—2 (2—0, 1—1, 1—1),
prin punctele înscrise de E. Antal
— 2, B. Nagy și Z. Nagy, res
pectiv, Nuțescu șl Pisaru. A con
dus ȘL Enciu, ajutat de M. Di
nu șl L. Petrass.

Victor BANCIULESCU 

fil (Voința Măcin). G. Donici 
b.ab. 1 F. Pamfil.

GREA. Confruntare dinami
că și spectaculoasă pentru 
această categorie. Tinărul bră
ilean Cornel Bălan l-a înfrun
tat cu mult curaj pe Teodor 
Pirjol (Dinamo) și a lipsit pu
țin ca el să obțină victoria. 
Accidentat în ultimul rund, C. 
Bălan a slăbit ritmul, situație 
de care a profitat dinamovis- 
tul. T. Pirjol b.p. (3—2) C. 
Bălan.

Gimnastele noastre au fost 
prezente și în gala de adio a 
actualei ediții a „mondialelor" 
— finalele pa aparate rezervate 
gimnastelor, care a avut loc 
duminică după-amiază. în pri
mul schimb, Lavinia a avut o 
săritură „din 10", primind 9,70 
pentru execuție, iar a doua a 
fost „din 9,90“ iar nota acorda
tă 9,60. După părerea noastră, 
ea a fost depunctată, media de 
9,65 asigurîndu-i un total de 
19,275 și locul 5 Ia sărituri. La 
paralele s-a intrat cu note 
foarte mari, sarcina Cristinei 
fiind astfel foarte dificilă. Ea 
a executat însă cu amplitudine, 
siguranță, eleganță exercițiul 
de reală dificultate, avînd o 
aterizare perfectă. Speram cu 
toții într-o notă de 9,90, cu 
care putea urca pe podium, 
dar, după o discuție prelungită, 
brigada dș arbitre i-a acordai 
9,85! Lavinia a lucrat bine, fă- 
cînd însă la aterizare cîțiva 
pași suplimentari. Și la acest 
campionat mondial brigăzile 
internaționale de arbitre au co
mis greșeli și în multe cazuri 
s-au arăiat a fi subiective. Pre
zentă în finalele la bîrnă și sol, 
Rodica nu a reușit să se nume
re printre medaliate.

De remarcat că favorita nu
mărul 1, Maxi Gnauck, care a 
ratat exercițiul la sol în con
cursul pe echipe (ieșind astfel 
din lupta pentru întiietate la 
individual compus), și-a valori
ficat pe deplin șansele în cele 
trei finale la care a participat, 
cucerind tot atitea medalii de 
aur! în schimb, campioana 
mondială absolută, Olga Bice-

ÎN PRELIMINARIILE
• La Aukland, în tumeud fi

nal al zonei Asia — Oceania din 
cadrul preliminariilor C.M., se
lecționatele Noii Zeelande qd 
Arablei Saudite au terminat la 
egalitate : 2—2 (1—2). Golurile au 
fost înscrise de McClure (din 
lovitură de la 11 m) si Herbert, 
respectiv, Abdullah (2). în cla
sament continuă să conducă RJP. 
Chineză, cu 7 p (dinr 5 meciuri 
disputate), urmată de Kuweit — 
4 p (din 3 jocuri). Noua Zeelan- 
dM — 4 p șl Arabia Saudltă —

ECHIPĂ ROMÂNIEI A
Sîmbătă după-amiază în mai 

multe localități din Danemarca 
s-au disputat primele partide 
din cadrul campionatului mon
dial feminin de handbal, grupa 
B, la care ia parte și selecțio
nata țării noastre

în primul meci, disputat în 
localitatea Hirtshals, echipa 
României a întîlnit selecționata 
Spaniei de care a dispus cu 
28—10 (14—6). întîlnirea a fost 
mai echilibrată doar în primele 
20 de minute, după care hand
balistele românce, găsindu-și 
cadența au dominat un adver
sar destul de modest. Echipa 
noastră — așa cum ne-a pre
cizat prof. Lucian Grigorescu, 
conducătorul delegației — are 
meritul de a fi jucat exact în 
apărare, ceea ce este promiță
tor pentru viitoarele partide și 
destul de rapid în atac. Punc
tele au fost marcate de : Mo- 
szi 8, Torok 6, Covaliuc 4, Ma
rian, Ștefanovici, Lupșor, Gri- 
goraș cite 2, Turbatu și Avă- 
danei — România, Cano 4, Ca-

0 pcriorniiințd excelentă a poloiștilor orădeni

CRIȘUL PI LOCUI II ÎN fINAtA „CUPLICUPELOR"
SPLIT, 29 (prin telefon). Par- 

ticipînd pentru prima oară în a- 
ceastă importantă competiția 
continentală, echipa de polo Cri
șul Oradea a reușit frumoasa 
performanță de a se clasa pe 
locul secund în turneul final al 
„Cupei cupelor**, după echipa 
organizatoare POSK Brodomerkur 
Split, dar înaintea reprezentan
telor Spaniei (Montjuich) șl Un
gariei (Szentes). Sîmbătă, In 
partida cu POSK, Crișul a jucat 
admirabil și a condus la 1—2 go
luri diferență, dar formația locală, 
puternic încurajată de spectatori 
a cîștigat în final cu 14—12 (3—4, 
6—4, 3—2, 2—2). După meci, că
pitanul echipei orădene Ivan 
Fejer declara : „dacă am fi ju
cat în orice alt oraș afară de 
Split am fi cîștigat !* Golurile 
echipei orădene au fost marcate 
de Ungureanu 5, Gordan 3, Ru
sa 2. Costrăș șl Fejer. Au con
dus slab Van Dorp (Olanda) și 
De Stefano (Italia).

Duminică, într-un meci decisiv 
pentru locul II, CrișuiI a lmtrecut 
pe C.N. Montjuich cu 11—8 (5—2, 
1—2, 2—2. 3—2) fiind aplaudată 
minute in șir pentru jocul său 
spectaculos și eficace. Au mar-

rova, prezentă într-o singură 
finală (la paralele), a ratat e- 
xecuția și, cu 9,55, s-a clasat 
pe ultimul loc la acest aparat...

Individual compus feminin: 1. Olga 
Bicerova (U.R.S.S.) 78,400 — campioa
na mondiala absoluta; 2. Maria Fi
latova (U.R.S.S.)) 78,075 ; 3. Elena 
Davidova (U.R.S.S.) 77,975; 4. Ma
Yamhong (R.P. Chinezâ) 77,625; 5. 
Cristina Grigoraș (România) 77,125; 6. 
Rodica Dunca (România) 77,025; 7. 
Lavinia Agache (România) și Julian-ne 
Mc Namara (S.U.A.) 76,900 ; 9. Eva 
Mareckova (Cehoslovacia) și Steffl 
Kraeker (R.D.G.) 76,825.

FINALELE PE APARATE: Masculin - 
sol: 1. I. Korolev (U.R.S.S.) și Li 
Yueju (R.P. Chinezâ) 19,750 — cam
pioni mondiali; 3. K. Gushiken (Ja
ponia) 19,650; cal cu minere: 1. Li 
Xiaoping (R.P. Chinezâ) și M. Nikolay 
(R.D.G.) 19,900 — campioni mondiali; 
3. I. Korolev (U.R.S.S.) și G. Guczo- 
ghy (Ungaria) 19,875; inele: 1. A. DL 
tiatin (U.R.S.S.) 19,825 - campion
mondial; 2. Huan lubin (R.P. Chine
zâ) 19,700; 3. B. Makuț (U.R.S.S.) 
19,650; sărituri: 1. R.P. Hemman 
(R.D.G.) 19,900 — campion mondial;
2. A. Akopian (U.R.S.S.) 19,850 ; 3. B. 
Makuț 19,800; paralele: 1. A. Ditiatin 
(U.R.S.S.) și K. Gushiken (Japonia) 
19,825 — campioni mondiali; 3. K. 
Naboyukl (Japonia) 19,800; bară fixă: 
1. A. Tkacev (U.R.S.S.) 19,900 — cam
pion mondial; 2. A. Akopian (U.R.S.S.) 
și E. Gienger (R.F.G.) 19,875.

Feminin — sărituri: 1. Maxi Gnauck 
(R.D.G.) 19,675 — campioana motv-
dialâ; 2. Stela Zaharova (U.R.S.S.) 
19,500; X Steffl Kraeker (R.D.G.) 
19,475 ...5. Lavinia Agache 19,275; pa
ralele: 1. Maxi Gnauck 19,900 — cam
pioana mondiala; 2. Ma Yanhong 
(R.P. Chinezâ) 19,800 ; 3. Elena Da
vidova (U.R.S.S.) și Julianne McNa
mara (S.U.A.) 19.700, ...5. Cristina
Grigoraș 19,650, ...7. Lavinia Agache 
19,450; bimâ: 1. Maxi Gnauck 19,525 — 
campioană mondială; 2. Cen Yunlân 
(R.P. Chinezâ) 19,275; 3. Tracce Ta
lavera (S.U.A.) 19,250, ...8. Rodica
Dunca 16,625; sol: 1. Natalia Ilienko 
(U.R.S.S.) 19,850 — campioană mon
dială; 2. Elena Davidova 19,775 ; 3. 
Zoia Grancearova (Bulgaria) 19,675, 
...5. Rodica Dunca 19.450.

C.M. DE FOTBAL
1 p (ambele din cîte 4 meciuri).
• Ieri, la Bratislava, in gr. a

3-a (zona europeană) : Ceho
slovacia — U.R.S.S. 1—1 (1—1).
Au înscris Blohin (min. 14) pen
tru oaspeți, respectiv Vojacek 
(mln. 24).

Echipele U.R.S.S. șl Cehoslova
ciei s-au calificat pentru turneul 
final.
• La Atena, selecționata Iugo

slaviei a învins cu 2—1 (2—1) e- 
chlpa Greciei. Gazdele au deschis 
scorul prin Mavros (mln. 5). go

DEBUIAT VICTORIOASĂ
biilas 2, Fuentes, Depinedo,' 
Pena, Casafond — Spania. Au 
condus J. Kristenssen și B. 
Ingebretsen (Norvegia).

Alte rezultate din prima zi 3 
Polonia — Suedia 15—15 (9—8) 
și Bulgaria — Olanda 24—47 
(14—6) — in grupa a Il-a din 
care face parte și echipa noas
tră ; Cehoslovacia — Franța 
20—15, R.F. Germania — Aus
tria 18—14, Norvegia — Dane-, 
marca 10—9 — în grupa L

în cel de al doilea meci, 
disputat duminică seara la Od
der, handbalistele românce au 
invins reprezentativa Suediei cu 
18—15 (7—6), prin punctele

’ marcate de Ciubotaru 7, Moszi 
6, Grigoraș 2, Covaliuc 2, Lup
șor. Alte "rezultate: Bulgaria — 
Polonia 23—21 și Olanda — Spa- 
nia 17—16 — în seria a Il-a ; 
Cehoslovacia — Norvegia 21—20, 
Danemarca — Austria 11—9- 
Azi este zi de odihnă, urmînd 
ca mîine echipa României să 
întilnească la Assemtoft echipa 
Olandei.

cat : Rusu 5, Gordan 3. Costrăș. 
Fejer, Ungureanu. Arbitri : Van, 

Dorp (Olanda) și Panagakos (Gre- 
cia). Alte rezultate : Montjuich — 
Szentes 6—3; POSK — Szentes 14—7. 
Clasament final : 1. POSK 6 pj 
L Crișul 4 p; 3. Montjuich 2 p; 
4. Szentes 0 p. Este fără îndoia
lă cel mal bun rezultat al unei 
echipe române în istoria acestei 
competiții, rezultat care contri
buie la sporirea prestigiului po
logului românesc.

„CUPA CARP AȚI"

LA POPICE
Ediția jubiliară, a XV-a. a tur

neului internațional de oopic» 
„Cupa Carpați“ — la care, pe 
lingă popicari români, au parti
cipat sportivi din șapte țări — 
s-a încheiat ieri după-amiază. pe 
arena Voința din Capitală, cu e 
triplă victorie a reprezentanților 
noștri. Concursul feminin a fost 
ciștlgat de cunoscuta jucătoare 
Ana Petrescu, care îsi înscrie 
numele pentru a cincea oară pe 
tabelul de onoare al „Cupei Car- 
pați“. întrecerea masculină a re
venit tînărului Alexandru Naszo- 
dl, care Împreună cu colegul său 
de echipă (Aurul Baia Mare) 
Stelian Beariu au fost cei mal 
precis! jucători în prima zi a 
concursului, la individual. Băl- 
măreanul a „mers- foarte bine 
șl ieri, în proba de perechi mix
te, unde împreună cu tînăra Ni- 
neta Badea, jucătoare a divizio
narei ,,A“, Voința București, șt-au 
adjudecat, după o luptă pasio
nantă, victoria. Dacă simb-tâ, la 
individuale, oaspeții au av> evo
luții mal modeste (nici Un spor
tiv străin1 nu s-a clasat pe pri
mele trei locuri), ieri, la pe
rechi. situația a fost alta; oas
peții s-au aflat în prim-planul 
întrecerilor, obținînd chiar cele 
mai bune rezultate individuale : 
Marjana Zore (Iugoslavia) — 450 
Si Marlon Niemeyer (R.d. Ger
mană) — 448. La fel de bine a 
jucat ieri și multiplul nostru 
campion Iosif Tismănar, care, cu 
897 p d, a reușit cel mal mare 
punctaj individual. El a trebuit 
însă să se mulțumească cu locul 
trei. întrucît Ana Petrescu a 
punctat doar cu 425 p d.

REZULTATE TEHNICE — Indi
vidual (f): 1. Ana Petrescu 
(România) 445 p d : 2. Nineta Ba
dea (R) 429 ; 3. Elena Andreescu 
(R) 421 ; 4. Margareta Cătineanu 
(R) 419 ; 5. Marjana Zore (Iu
goslavia) 419 ; 6. Vasillca Pin-
tea (R) 413 : individual (m> L
Alexandru Naszodl (R) 890 ; 1
Stelian Boariu (R) 884 ; S. I.
Tismănar (R) 880: 4. Vlad Prohas- 
ka (Cehoslovacia) 869 ; 5. Al. Sze-
kely (R) «67: 6. H. watehoff
(R.D.G.) 867; perechi mixte: 1. NV-’ 
neta Badea, Al. Naszodl 1330 (440— 
890) ; 2. Marlon Niemeyer. BL 
VOstehoff (R.D.G.) 1324, (448—876); 
3. Ana Petrescu. I. Tismănar 
1322 (425—897); 4. Marjana Zore. 
V. Galjanld (Iugoslavia) 1300 
(450—859) ; 5. Margareta Cătlnea- 
nu. Alexandru Cătlneanu 1302 
(437—865).

Organizarea, asigurată de F.R.P- 
a fost ireproșabilă, ca și arbi
trajele, arbitru principal fiind 
Ferdinand Popes-ti.

Toma RÂBȘAN

lurile oaspeților fiind marcate de 
Surjak (min. 22) și Jerkovid 
(min. 39). în clasamentul grupei 
a 5-a europene conduce Iugosla
via — 13 p, urmată de Italia — 
10 p, ambele echipe fiind cali
ficate.

• Vineri în campionatul Italiei 
(et. 10), Bologna — Napoli 2—2; Ca
gliari — Torino 1—0; Genoa — 
Ascoli 0—0; Juventus — Fiorenti
na 0—0; Roma — Milan 1—1; Udl- 
nese — Catanzaro 2—1; Inter — 
Como 4—0; Ave lino — Cesena 2—0. 
în clasament: L Juventus IS pj 
2. Inter 15 p; 3. Roma 14 p.
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