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FUNERALIILE TOVARĂȘULUI 
LEONID ILICI BREJNEV

Secretarul general al Partidu
lui Comunist Român, președin
tele Republicii Socialiste Româ
nia, tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
conducătorul delegației de 
partid și de stat care va parti
cipa la funeraliile tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev, a sosit, 
duminică la prînz, la Moscova.

Au sosit, de asemenea, cei
lalți membri ai delegației — 
tovarășii Constantin Dâscălescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, și 
Stefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul 
afacerilor externe.

La aeroportul Vnukovo din 
capitala Uniunii Sovietice dele
gația a fost întâmpinată de 
V. V. Grișin, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
V. E. Dîmșit, vicepreședinte al 
Consiliului de miniștri al 
U.R.S.S., G. A. Kiseliov, adjunct

PREZENTĂRI DE CONDIJIEANEE
IA AMBASADA UNIUNII SOVIETICE

La Ambasada Uniunii So
vietice din București a avut 
loc, duminică dimineața, pre
zentarea de condoleanțe în le
gătură cu încetarea din viață 
a tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev.

Din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist Ro
mân au prezentat condoleanțe 
tovarășa Elena Ceaușescu, to
varășii Iosif Banc, Emil Bobu, 
Ion Coman, Petre Lupu, 
Gheorghe Pană, Dumitru Po
pescu, Ilie Verdeț, Miu Do- 
brescu, Petru Enache, Mihai 
Gere, Elena Nae, Cornel Ones- 
cu, Gheorghe Stoica, Silviu 
Curticeanu, șef de secție la C.C. 
al P.C.R., loan Cîrcei, Eugen 
Florescu, Nicolae Mihalache, 
Stan Soare, Emilia Sonca, ad- 
juncți de șefi de secție Ia C.C. 
ai P.C.R.

Tovarășa Elena Ceaușescu, 
în numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, al său personal, ai 
Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, a ex
primat ambasadorului V. L

DIVIZIA „A" DE FOTBAL, ETAPA A 15 a
REZULTATE TEHNICE

Universitatea Craiova - Dinamo 1-1 (1-0)
Jiul Petroșani - „Poli" Timișoara 2-0 (0—0)
F.C. Olt - F.C. Bihor 2-0 (1-0)
Sportul studențesc - Chimia Rm. Vilcea 1-0 (1-0)
F.C. Constanța - Petrolul Ploiești 0-2 (0-2)
Corvinul Hunedoara - Steaua 1-3 (0-0)
F.C.M. Brașov - Politehnica lași 1-2 (1-0)
F.C. Argeș - S.C. Bacău 3-0 (2-0)
C.S. Tirgoviște - A.S.A. Tg. Mures 1-0 (1-0)

ETAPA VIITOARE
Sîmbătă 20 noiembrie

Steaua — Universitatea Craiova
Duminică 21 noiembrie

F.C. Bihor — Politehnica lași
C.S. Tirgoviște — Chimia Rm. Vilcea
F.C.M. Brașov — Jiul Petroșani
Dinamo - S.C. Bacău
„Poli* Timișoara — F.C. Constanța
Petrolul Ploiești — F.C. Argeș
Corvinul Hunedoara — A.S.A. Tg. Mureș
F.C. Olt — Sportul studențesc (Cronicii» meciurilor in pag. 2-3)

1. DINAMO 15 7 8 0 30-10 22
2. Sportul studențesc 15 9 4 2 22- 8 22
3. Steaua 15 7 5 3 25-18 19
4. Univ. Craiova 15 8 2 5 27-11 18
5. Corvinul 15 6 6 3 19-11 18
6. F.C. Argeș 15 7 3 5 22-16 17
7. S.C. Bacău 15 7 3 5 21-19 17
8. Jiul 15 5 6 4 15-20 16
9. F.C, Olt 15 7 1 7 20-15 15
10. F.C. Bihor 15 7 1 7 31-31 15
11. Petrolul Ploiești 15 7 1 7 20-28 15
12. Politehnica lași 15 4 6 5 15-18 14
13. A.S.A. Tg. Mureș 15 4 5 6 11-16 13
14. Chimia Rm. Vilcea 15 5 2 8 12-17 12
15. C.S. Tirgoviște 15 3 5 7 12-20 11
16. F.C.M. Brașov 15 5 1 9 17-27 11
17. „Poli* Timișoara 15 3 2 10 14-30 8
18. F.C Constanfa 15 2 3 10 15-33 7

S-A REUNIT LOTUL REPREZENTATIV. IN VEDEREA MECIULUI CU R. D. GERMANA
Ieri a fost convocat la Bucu

rești lotul A de fotbal în ve
derea meciului de miercuri, de 
la Karl Marx Stadt, cu repre
zentativa R. D. Germane. Iată 
jucătorii selecționați pentru a- 
ceastă partidă : Moraru, Duca- 

de șef de secție la C.C. al 
P.C.U.S.

★
Duminică după amiază, to

varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
făcut de gardă și a păstrat un 
moment de reculegere la cata
falcul cu corpul neînsuflețit al 
lui Leonid Ilici Brejnev, adu- 
cind astfel un ultim omagiu 
eminentului conducător al par
tidului și statului sovietic.

împreună cu tovarășul Nicolae 
Ceaușescu au făcut de gardă 
tovarășii Constantin Dăscăiescu, 
membru al Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., 
prim-ministru al guvernului, și 
Ștefan Andrei, membru supleant 
al Comitetului Politie Executiv 
al C.C. al P.C.R., ministrul afa
cerilor externe.

Lingă catafalc se afla co
roana depusă din partea tova
rășului Nicolae Ceaușescu.

Drozdenko profunda tnihnire pe 
care o încearcă comuniștii, toți 
oamenii muncii din țara noas
tră, pentru greaua pierdere su
ferită de comuniștii din 
U.R.S.S., de popoarele Uniunii 
Sovietice, prin tncetarea din 
viață a tovarășului Leonid Ilici 
Brejnev.

Tovarășa Elena Ceaușescu, 
ceilalți tovarăși au păstrat apoi 
un moment de reculegere in 
fața portretului îndoliat al to
varășului Leonid Ilici Brejnev 
ți au semnat în cartea de con
doleanțe deschisă Ia ambasadă.

Au mai fost prezentate condo
leanțe din partea Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România, a Guvernului Repu
blicii Socialiste România și a 
Marii Adunări Naționale a Re
publicii Socialiste România.

Cei prezenți au păstrat un 
moment de reculegere în fața 
portretului cernit al tovarășului 
Leonid Ilici Brejnev și au 
semnat in cartea de condo
leanțe.

dam (portari), M. Mihai, Red- 
nic, Iorgulescn, Sameș, Andone, 
Bogdan, Balact, Augustin, Bo
ltim, Klein, Custov, Gabor, 
Radu II, M. Sandu, Coraș, 
Turcu (jucători de clmp). Dar 
Custov «accidentare mai gravă,

„DACIADA“-0 PREZENTĂ ACTIVĂ
PE TOATE BAZELE SPORTIVE

Deschiderea celei de a treia ediții a „Daciadei", etapa 
de iarnă, a prilejuit in întreaga țară numeroase Întreceri 
sportive de masă. In lipsa înghețului și zăpezii, consiliile 
asociațiilor și cluburilor sportive au organizat interesante 
concursuri la sporturi de sală și in aer liber, asigurind, 
între cele două sezoane, continuitatea activității de masă. 
Iată ce ne transmit corespondenții și colaboratorii ziarului :

BAIA MARE : CROSUL - PUNTE 
INTRE SEZOANE

Clubul sportiv școlar nr. 1 
din Baia Mare a organizat un 
cros la care au luat parte cir
ca 800 de băieți șl fete. Des
fășurată pe categorii de vîrstă 
întrecerea a fost cîștigată de 
următorii elevi : băieți, juniori 
I — Gh. Tomoioagă ; juniori II
— Emil Lihotean ; juniori III
— Adrian Lovasz ; copii I — 
Vasile Petruș ; copii II — Ovi- 
diu Ghermaniuc ; fete : junioa
re I — Carmen Santa ; juni
oare II — Ana Nemeth ; juni
oare III — Cristina Mlizaros ; 
copii I — Cornelia Szilagyi ; 
copii II — Cornelia Iațica.

• In cadrul „Săptămînii ti
neretului", la Sighetu Manna- 
ției a fost organizat crosul do
tat cu „Cupa de toamnă", la 
care s-au aliniat 850 de con- 
curenți. Au trecut primii linia 
de sosire : Viorel Arha și Eleo
nora Griz, ambii Șc. gl. 2 Si
ghet (10—12 ani) ; Viorel Lă
cătuș, Șc. gl. Bocicoiu Mare și 
Mariana Kiss, Șc. gl. 9 Sighet 
(13—14 ani) ; Dan Trifoi, Lie. 
ind. 2 Sighe-t și Horesia Mar- 
sici, Lie. pedag. Sighet (15—16 
ani) ; Gh. Tomoioagă și Mari- 
oara Gabrean, ambii Lie. Ind. 2 
Sighet. (Alex. NICOARA).

SLOBOZIA : PE PLANȘA, 
TINERELE SPERANȚE

Orașul de reședință al jude
țului Ialomița a fost gazda u- 
nui reușit turneu de scrimă 
(sabie) rezervat tinerelor spe
ranțe, inițiat în cadrul unei 
suite de acțiuni care au mar
cat deschiderea „Daciadei" de 
iarnă. Printre cîștigători : Ma
rius Fiorea (C.S.Ș. Slobozia), 
precum și echipele din Brașov 
(Tinărul tractorist), Iași (C.S.Ș. 
Unirea) șl Slobozia (C.S.Ș.). In 
același timp, la Săvenî a fost 
programată o duminică sportivă 
(cu întreceri atletice, de hand
bal și fotbal), la Fetești a avut

CLASAMENTUL

contuzie de ligamente), M. 
Sandu șl Gabor sint incerțl. 
Lotul urmează să părăsească 
Bucureștiul în cursul acestei 
dimineți, călătorind cu avionul 
pină la Berlin șl, de acolo, cu 
autocarul, la Karl Marx Stadt. 

loc un cros al „bobocilor", cu a- 
proape 500 de participant!. In 
alte localități din județul Ia
lomița — Grivița, Perieți, Că- 
zănești. Amara, Munteni-Buzău, 
Țăndărei etc. — deschiderea 
„Daciadei" de iarnă a fost mar
cată de întreceri la atletism (cu 
prioritate de cros), handbal, fot
bal, demonstrații de lupte libe
re și box, constituind „o am
plă activitate sportivă de ma
să ce se înscrie în acțiunea de 
selecție pentru secțiile de per
formanță din județul nostru" 
cum remarca Gh. Nica, preșe
dintele C.J.E.F.S. Ialomița.

ARAD : O BOGATA PALETA 
DE SPORTURI

Ample activități sportive die 
masă la mai multe discipline a 
marcat, în întneg județul, des
chiderea etapei da iarnă a „Da
ciadei". Practic, la toate bazele 
sportive au avut loc întreceri 
organizate de asociațiile din În
treprinderi, instituții și școli. 
Desprindem dintre acestea În
trecerile de cros. mini-fotbal, 
mlni-baschet, volei și handbal 
organizate în cadrul liceelor in-

Olimpiada de șah de la Lucerna

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI 
SI-A ASIGURAT UN LOC PE PODIUM!1

LUCERNA, 14. — O singură 
rundă x mai rămas de dispu
tat în programul Olimpiadei 
de șah șl echipa feminină a 
■României și-a asigurat un Ioc 
pe podium, cu șanse foarte 
mari de a termina cu „argint" 
întrecerea elitei șa'nlste mon
diale. încă două victorii au fost 
înscrise în palmaresul repre
zentativei țării noastre, ceea ce 
îi majorează considerabil avan
sul de puncte față de următoa
rele clasate. In runda a 12-a, 
șahistele românce au trecut 
fără dificultate deosebită peste 
rezistența redutabilei formații 
a Bulgariei, de care au dispus 
cu scorul de 2,5 — 0,5. De men
ționat că la prima masă Mari
na Pogorevici a întrecut-o pe 
Tatiana Lemaciko și la fel 
Dana Nuțu-Terescenco a dș- 
tigat la Voiska, în timp ce Eli- 
sabeta Polillroniade remiza cu 
Anghelova. In alte întâlniri : 
U.R.S.S. — India 3—0. Polonia
— Anglia 1,5—1,5, Ungaria
— Iugoslavia 2—1, R.F.G. — 
R.P. Chineză 1,5—1,5, Spa
nia — Suedia 2—1, Olanda — 
Argentina 1,5—1,5, S.U.A. — 
Australia 3—0.

In a 13-a rundă, penultima, 
victorie tot atît de lejeră a e- 
chipei României în fata Fran
ței : 2,5—0,5 (Pogorevici —
Tagnon 1—0, Nuțu — Arias 
0,5—0,5, Polihronlade — Bou
logne l—0). Alte rezultate între 
fruntașe : U.R.S.S. — S.U.A.
2.5— 0,5, Polonia — Spania 
2—1, Ungaria — Bulgaria
2.5— 0,5, R.F.G. — Iugoslavia
1.5— 0.5 (1), Suedia — Anglia 
0,5—0,5 (2), R. P. Chineză — 
Columbia 2—0 (1), Olanda — 
Australia 2—1.

înaintea ultimei runde, în 
clasament continuă să conducă 
U.R.S.S., cu 30,5 p, urmată de 
România 27,5 p, Ungaria 25 p, 
Polonia 24.5 p. R.F.G. 23 p (1), 
R. P. Chineză 22,5 p (1), Bra
zilia 22 p, Spania, S.U.A. șl O- 

dustriaJie nr. 2, 7, 0, 11 Arad, 
agroindustrial Miniș ș.a.

De o masivă participare «-a 
bucurat concursul dotat cu 
„Cupa alegătorului" la handbal 
— fete și băieți — care a re
venit în final asociațiilor Ra
pid Lipova (băieți), respectiv 
Indagrara Arad (fete).

Au fost organizate, de ase
menea, un concurs de tir, unul 
de gimnastică și unul de lupta.

Toate aceste întreceri au stîr- 
nft deopotrivă interesul concu- 
renților și al spectatorilor, care 
au avut sîmbătă și duminică un 
bogat program de manifestări 
sportive. (Eugen ROMAN).

Corn. BORLEȘTI (NEAMȚ) : 
SATUL NU SE LAȘA MAI

PREJOS
în comuna Borlești din jude

țul Neamț, deschiderea „Dacia
dei" de iarnă a adus la startul 
unei frumoase alergări de cros 
aproape 1 200 de copii și tineri. 
Printre câștigători, Smaranda 
Făiașa și Ion Pătrunjel, la ca
tegoria 11—12 ani, Crenguța 
Rusu șl Valentin Popescu, la 
13—14 ani. în turneul feminin 
de handbal organizat în aceeași 
localitate, ca și tn cel de fot
bal, primul loc a revenit re- 
prezentanțitar Școlii generate 
din Borlești. O notă bună pen
tru organizare, asigurată cu 
concursul Consiliului popular al 
comunei Borlești (primar, C. 
Apetrci).

landa 21,5 p, India 20,5, Anglia 
și Suedia 21 p (2).

★
în turneul olimpic masculin, 

echipa U.R S.S. și-a asigurat 
primul loc, distanțîndu-se în 
mod decisiv tn clasament. Șa
hiștii sovietici au ciștigat cu
3.5 — 0,5 întâlnirea cu formația
țării noastre, Gheorghiu fiind 
învins de Karpov, Șubă de 
Kasparov (prima infrîngere a 
campionului nostru !) și Cio- 
câltea de Beiiavski. iar la ul
tima masă Ghindă a remizat 
cu Iusupov. în penultima run
dă, România — Australia 2—2 
(Gheorghiu — Jatieson 0,5—0,5, 
Șubă — West 0,5—0,5, Ghin
dă — Johansson 0—1 Foișor — 
Shaw 1—0). Două rezultate,
care coboară echipa noastră In 
pluton. în alte meciuri : Ceho
slovacia — Anglia 2,5—1,5,
Ungaria — S.U.A. 1,5—2,5
Iugoslavia — Elveția 2—2, 
Cuba — Australia 2—2, Israel — 
Argentina 2,5—1,5. Brazilia — 
R.F.G. 2,5—1.5. (runda 12) ; 
U.R.S.S. - Suedia 2,5—1,5, 
Cehoslovacia — Canada 2.5—0,5 
(1), S.U.A. — Israel 1,5—1,5 
(1), Ungaria — Elveția 2,5—1,5, 
Iugoslavia — Anglia 3—1. Bul
garia — Cuba 2—2, Danemarca 
— Filipine 3—0 (1). In clasa
ment : U.K.S.S. 40 p. Ceho
slovacia 32,5 p (2). S.U.A. 32 p 
(1), Iugoslavia 32 p. Danemar
ca 31 p (1) Ungaria 31 p. An
glia 30.5 p (1). R.F.G. 30,5 p, 
Israel 30 p (1). Olanda. Suedia, 
Cuba. Brazilia și Australia 30 p. 
Echipa României totalizează
28.5 p.

Tragerea la sorți, pentru ulti
ma rundă are loc azi dimi
neață *

Congresul F.I.D.E. a confir
mat ca mari maestre internațio
nale pe sahistele românce Mar
gareta Mureșan și Marina Pogo
revici și a acordat acest inalt 
titlu Flisabelcl Polihronlade.



Divizia de baschet feminin

„U“-14 JOCURI, 14 VICTORII!
Desfășurat în Sala sporturi.or 

Victoria, din Ploiești, al patru
lea turneu al campionatului 
national de baschet feminin nu 
a produs — după 14 meciuri — 
modificări importante în clasa
mentul întrecerii : 1. UNIVER
SITATEA C.S.Ș. VIITORUL 
CLUJ-NAPOCA 28 p. 2. Voința 
București 26 p, 3. Olimpia 
București 24 p, 4. Progresul 
București 23 p. 5. Politehnica 
C.S.Ș. 2 București 23 p, 6. 
Universitatea Timișoara 22 p. 7. 
Crișul Oradea 20 p 8. Comer
țul Lie. „Bolyai" Tg. Mureș 19 
p, 9. C.S.U. Prahova Ploiești 
18 p, 10. Voinja Brașov 18 p, 11. 
Rapid București 16 p, 12
I.E.F.S  C.S.Ș. 4 București 15 
p. Rezultate :

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — OLIMPIA 83—71 
(38—37). Considerat derbyul 
turneului, meciul a oferit (du
minică) o întrecere atractivă, 
spectaculoasă, în prima repriză 
chiar de bun nivel tehnic.' Stu
dentele au debutat furtunos 
(10—0 în min. 4), dar partene
rele de întrecere și-au „întă- 
rlt“ apărarea, prin care au ob
ținut dese intercepții și con
traatacuri. izbutind să egaleze 
și chiar să conducă (31—25 în 
min. 16). Apoi disputa s-a echi
librat pentru cîtăva vreme, du
pă care (în repriza secundă) 
baschetbalistele pregătite de 
antrenorul N. Martin, avînd în 
Magdalena Pall, Annemarie 
Kirr, Verginia Popa, Gheorghi- 
ța Bolovan și Adriana Lungu 
un „5“ omogen, bine pregătit 
tactic și rezistent fizic, au de
pășit o formație care s-a

în etapa a 10-a a campionatului de rugby

STEAUA
PicrzinJ ieri la București, 

Farul s-a văzut egalată, după 
10 ct«pe, de Steaua și Dinamo, 
toate trei fiind acum în frunte 
„cap-cap“..

STEAUA — FARUL 15-3 
(6—3). Din rațiuni pe care ne 
este greu să le înțelegem, unul 
din cele mai Importante me
ciuri ala campionatului a fost 
programat la o oră cu totul 
nepotrivită (9,30), cu atît mai 
mult cu rit, sezonul fiind a- 
vansat, terenurile sînt diminea
ța învăluite de frig și ceață. 
Cîteva mii de iubitori de rugby 
au luat, totuși, drumul stadio
nului din bd. Ghencea în spe
ranța unui joc de calitate. 
Nu au văzut așa ceva, din pă
cate. Doar suporterii Stelei se 
pot declara (oarecum) mulțu
miți de rezultat, nu și de joc 1 
Nu spunem că militarii nu ar 
fi meritat victoria, dar evolu
ția lor a fost lipsită de stră
lucire. succesul nefiind urmarea 
unor faze „gîndite", ci mai mult 
rodul întlmplăril. E drept, linia 
a treia, în compoziția : 
Murariu — L. Constantin — C. 
Florca, a făcut un joc bun, iar 
echipa, lncepînd de la linia în- 
tll și pină la fundaș, a mani
festat mal multă combativitate 
decit un adversar (Farul) care 
in cea mai mare parte din 
timp a decepționat. Doar cu 
Dumitru și Opriș (în repriza 
primă) din Înaintare și cu o li
nie de treisferturi neconectată 
la joc. oaspeții nu puteau emite 
pretenții la victorie.

Prima repriză a fost a con- 
stănțcnilor. După „pedeapsa* 
reușită de V. ION de la cir
ca 38—40 m In min. 8 (la un 
„ținut* al lui Suclu). a venit 
•uita Iul ALEXANDRU min. 
25 — drop (șut Alexandru spre 
aripă, Pllotschi șl Ion se cioc
nesc la prinderea mingii, înain
te, grămadă la 10 m. de but, 
introduce și scoate Steaua, Su
clu pasă lui Alexandru care, 
din unghi, trimite între bare) 
șl min. 30 — l.p. Peste 9 mi
nute se petrece o fază decisi
vă. care merită descrisă : Fa
rul atacă dezlănțuit (cum nu 
avea s-o mai facă), suită de

ADMINISTRAȚIA Dt STAT LOTO PRONOSPORT INFORMEAlA
NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA „LOTO 2“ DIN

14 NOIEMBRIE 1982
EXTRAGEREA I : « 18 « « 
EXTRAGEREA A H-« : » B

M 98
EXTRAGEREA A IU-a 1 T4 M 

«9 43
FOND TOTAL DE CIȘTTGURI: 

•77.792 Jet.
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 14 NOIEMBRIE 1982

L Prahova — Dunărea Galați X 
IL Unirea Focș. — Gl. B-ța X 

HL Autobuzul — Prog. Buc. X 
IV. Automatica — Dinamo Viat a 
V. Someșul — FX. Bala M. X 

„stins" treptat, în orice caz ne- 
maiarătînd vioiciunea din re
priza întîia. Au înscris : Pali 
31, Bolovan 15, Popa 13, Lun
gu 11, Kirr 9, Șandor 2, Cze- 
gledi 2 (a mi jucat Costana- 
șiu) pentru „U“ respectiv Bîră 
21, Froiter 21, Ciubăncan 14, 
Trică 11, Cristea 4. Ireproșabil 
arbitrajul prestat de M. Di- 
mancea și N. Constantinescu.

OLIMPIA — POLITEHNICA 
65—55 (31—37). Echipa Olimpia 
a condus majoritatea timpului, 
într-o partidă (desfășurată sîm- 
bătă) în care a dominat dato
rită mai bunei organizări a ac
țiunilor ofensive și plusului de 
agresivitate în apărare. Sur
prinzător faptul că spre final, 
cînd diferența era încă recu
perabilă (51—59 în min. 36), 
echipa Politehnica nici măcar 
nu și-a arătat intenția de a 
folosi presingul, „armă" ele
mentară (și deseori eficientă) 
în astfel de situații. Au în
scris : Bîră 14, Froiter 14, Ciu
băncan 13, Bradu 12, Crtstea 4, 
Trică 8 pentru Olimpia, res
pectiv Bărăgan 24, Pirșu 16, 
Zidaru 8 și Netolițchi 7. Foarte 
bun arbitrajul lui M. Aldca și 
N. Constantinescu.

C.S.U PLOIEȘTI — COMER
ȚUL 72—68 (34—29). Foarte
spectaculoasă această partidă, 
în care agresivitatea în apăra
re, numeroasele contraatacuri 
și frecvența ridicată a aruncă
rilor la coș au fost permanent 
prezente. La capătul unui joc 
în care au condus majoritatea 
timpului, dar niciodată la di
ferențe mari, ploieștencele au 
obținut o meritată victorie. La 

Învinge farul (is-3)
pase, mingea e culeasă de 
Lungu care intră (la colț) în 
terenul de țintă stelist și cul
că : eseu ! Nu, deoarece arbitrul
— ignorînd legea avantajului
— acordă l.p. pentru Farul ; 
aceasta se joacă „la mină", 
Opriș se duce spectaculos, spre 
eseu, dar e stopat la 2 m de 
but și repriza Se termină cu 
6—3 pentru Steaua. La reluare 
ALEXANDRU își mai face da
toria : l.p. (min. 51) : 9—3 și 
vine o altă fază hotărîtoare, 
cea din min. 60, cînd Steaua se 
desprinde pe fondul unor gafe 
în serie ale treisferturilor con- 
stănțene, care In „22-ul“ pro
priu se joacă cu... focul, pasea
ză, tentează șl Ion (ieri ca un 
boxer ..groggy") șutează în bra
țele lui... FUICU (pressing in
spirat), balonul se duce in te
renul de țintă și aripa Stelei 
culcă — eseu, ALEXANDRU 
transformă și 15—3. Finalul de 
meci la un curs nedorit. Oas
peții devin tot mai nervoși, o 
altercație David — Grigore se 
transformă într-o Încăierare 
cvasi-generală, la care arbitrul 
D. Giigorescu, complet depă
șit, asistă pasiv, fără a dicta 
eliminările cuvenite, care ar fi 
readus calmul în teren. E de
zolant că un jucător atit de bun 
ca Dumitru (căpitan de echi
pă), să nu-șl poată stăpîni ner
vii. I-o spunem prietenește : 
niciodată un rugbyst marc 
nu s-s impus cu pumnii ! Și 
astfel, „meciul-derby" al etapei 
a fost marcat de un final inad
misibil.

STEAUA 5 Codoi — David, 
Enachc, Vărzaru, Fuicu — Ale
xandru, Suclu (min. TI Coman)
— Murariu, L. Constantin, C. 
Florea — Galan, M. lonescu — 
Cioarcc, Munteanu, D. Căinam 
(min. 51 Comeliu). FARUL : 
Ion — Pllotschi (min. 72 Liva- 
daru), Lungu, Holban, Boghea- 
nu — Bezușcu, N. Dinu — Na- 
che. Dumitru, Varga — Mușat 
(min. 61 Necula), FI. Constan
tin — Opriș, Grigore. Leonte.

Dimltrie CALLIMACHI
DINAMO — RAPID 37—19 

(15—6). Ceața densă de slrnbâ
tă a pus, la un moment dat,

VI. Atalanta — Como X
VU. Bari — Cavese 1

VIII. Bologna — Sambenedettese X
IX. Campobasso — Catania X
X. Lazio — Lecce 1

XI. Perugia — Cremonese 2
XII. Plstoiese — Arezzo I

XIII. Varese — Monza X
FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI : 

817.631 LEI, din care 38.296 id, 
report la categoria 1.
In atenția participantilor

Se aduce la cunoștința partlci- 
panților la concursul Pronosport 
din 21 noiembrie a.c., câ meciul 
III. Steaua — Univ. Craiova se 
înlocuiește cu partida NAPOLI — 
ASCOLI din campionatul primei 
divizii italiene. 

mureșence, absența Gabrielei 
Kiss (accidentată) se resimte 
mult. Au înscris : Grigoraș 27, 
Oprescu 12, Ciocan 10, Ciobo- 
taru 7, Lambrino 7, Stan 5, 
Biasutti 4 pentru C.S.U., res
pectiv Mathe 18, Kloss 16, 
Opriciu 16, Borbely 10, Tordai 
4, Oprea 2, Csenteri 2. Arbitrii 
M. Dimancea și D. Georgescu 
au asigurat buna desfășurare a 
întîlnirii.

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — PROGRESUL BUCU
REȘTI 69—60 (38—30). Bun jo
cul timișorencelor, care își ma
jorează șansele de a rămîne în 
grupa valorică 1—6 ; cum ex
plică, însă, echipa Progresul 
faptul că a comis doar cîte 4 
(patru) greșeli personale în 
fiecare repriză ? Nu cumva prin 
indolență în apărare ? Au mar
cat : V. Chepețan 18, Armion 
15, Hoszu 14, Bodca 12, Czmor 
6, Stamin 4 pentru Universita
tea, respectiv Pușcașu 14, Tatu 
12, Ivăncscu 10, Stoichiță 8, 
Parcanschi 8, Simioană 6, An- 
ghel 2. Au arbitrat P. Pasere 
(bine) și D. Balint (cu greșeli).

UNIVERSITATEA CLUJ-NA
POCA — CRIȘUL 84—77 (43— 
38), VOINȚA BUCUREȘTI — 
I.E.F.S. 83—57 (39—41 !), VO
INȚA BRAȘOV — RAPID 75— 
55 (36—32), C.S.U. PLOIEȘTI — 
I.E.F.S. 86—71 (42—32), VOINȚA 
BUCUREȘTI — CRIȘUL 80—62 
(40—33), UNIVERSITATEA TI
MIȘOARA — COMERȚUL 65—36 
(26—18), PROGRESUL — VO
INȚA BRAȘOV 70—54 (41—26), 
POLITEHNICA — RAPID 75— sq zqq_  

Dumitru STANCULESCU

sub semnul Întrebării desfășu
rarea meciului, vizibilitatea în 
teren, pe „Olimpia" fiind sub 
10 m ! Pînă la urmă cele două 
formații au convenit să joace. 
Și, spre satisfacția spectatori
lor, chiar foarte bine. Dinamo- 
vișlii au primit o replică dîr- 
ză, rugbyștii din Giulești reu
șind dă și conducă (19—18 !). 
Sigur, finalul a aparținut 
XV-lui mai omogen și mai 
matur, celui dinamovist, care 
a ciștigat pe merit. Realizatori . 
MARGHESCU, FL. IONESCU, 
CARAGEA, DARABAN și A- 
BUIOAIE (cîte un eseu) șl 
ION CONSTANTIN (4 tr. și 
3 l.p.) peiitru Dinamo, respec
tiv GH. DUMITRU șl STAICU 
— rite un eseu, NEDELCU și 
LUCA — cîte un drop și SI- 
ȘIU — o tr. și o l.p. în ab
sența arbitrului constănțean F. 
Zamfirescu (care n-a putut a- 
junge la timp la teren, din 
motive obiective), partida a 
fost condusă excelent de L 
Davitloin (București).

Tiberiu STAMA
ȘTIINȚA PETROȘANI — 

POLITEHNICA 16 FEBR. CLUJ- 
NAPOCA 18—10 (12—3). Reali
zatori : ORTELECAN (eseu) 
BUCUR (4 l.p. + tr.), respec
tiv, NOVAC (eseu) MARTIN 
(2 l.p.). De remarcat replica 
oaspeților (E. NEAGOE, coresp.).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA 
MARE — RC GRIVIȚA ROȘIE 
12—6 (6—3). Gazdele au jucat 
mal bine. Âu marcat : MARGI- 
NEANU (eseu), CANTEA 
(drop), TOADER (l.p. + tr.), 
respectiv, TUDOSE șl B1DI- 
REL (cîte o Lp.) (O. NEMEȘ, 
corcsp.)

RULMENTUL BÎRLAD — 
GLORIA PTT ARAD ÎS—0 
(0-0).

POLITEHNICA IAȘI — UNI
VERSITATEA TIMIȘOARA 4—3 
(4—3).

CSM SIBIU — RC SPORTUL 
STUDENȚESC 18—12 (4—9).
• în clasament : L FARUL 

(+ 183), 2. Dinamo (+180) X 
Steaua (+174), toate cu rite 28 
p. 4. Știința Petroșani 23 p. etc.

ANUNȚ
Universitatea eultural-șUln- 

țlfică din București, In cola
borare cu Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport 
șl Centrul de cercetări știin
țifice al C.N.E.F.S. anunță 
continuarea clclultui de confe
rințe pe anul 1982—1983 cu 
tema „Semnificațiile șl impli
cațiile viratelor in sportul de 
performanță".

Expunerea va fl făcută de 
prof. Comeliu Răduț — șe
ful Secției sport de perfor
manță la Centrul de cercetări 
al C.N.E.F.S. — astăzi 15 no
iembrie, la orele 12,30, în sala 
Dalles.
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CRAIOVENII
...SAU DINAMO A PIERDUT 

UN PUNCT, iată concluzia neaș
teptată a derby ului de toamnă. 
Neașteptată de mulțl iubitori ai 
fotbalului nostru, dar neaștepta
tă mal ales acolo, la locul fap
telor, pe „Centralul44 craiovean, 
unde peste 50 000 de spectatori 
(număr record) plus cîteva sute 
apărute surprinzător pe blocurile 
învecinate asistau la un început 
de partidă în care fotbaliștii 
craioveni păreau lansați să-și 
spulbere parcă adversarul, în- 
tr-un atac de o rară intensitate, 
„furia44 olteană sugerînd chiar 
perspectiva unui... k.o. In prima 
repriză, oaspeții — asemenea unui 
boxer băgat în corzi — avind o 
singură grijă, aceea de a-și în
chide cât mai bine garda în fața 
loviturilor. Și „garda44 și-au în
chis-o destul de bine, din mo
ment ce gazdele vor găsi doar 
două spărturi în ea. în min. 12, 
o splendidă acțiune Ștefănescu 
— Cîrțu — Cămătaru se încheie 
cu o lovitură de cap peste poar
tă a ultimului. Mare ocazie. în 
min. 20, I. Marin îl faultează 
pentru a treia oară consecutiv 
pe Cîrțu (îocul este oprit două mi
nute, vreme în care Ivan, antre
norul secund cralovean, intrat 
pe terenul de joc, este trimis 
în tribună...), lovitura liberă este 
executată impecabil de Bălăci, 
care trimite in fața porții lui 
Moraru, apărătorii dinamoviști 
asistă... ca la teatru la țîșnirca 
„cx-machina44 a lui GEOLGĂU 
care Înscrie spectaculos cu capul: 
1—0. Pină la acest gol, desfășu
rarea jocului părea să-l dea în
tru totul dreptate antrenorului 
cralovean Oțet, care declarase 
înainte de meci : „Nici nu mă 
gîndesc să nu ctștigăm î“ Lată 
însă că, după deschiderea sco
rului, fotbaliștii olteni se... li
niștesc progresiv (deliberat sau 
resimțindu-se după efortul mare 
depus de la începutul meciului), 
iar dinamoviștli ies — tot pro
gresiv — din ce In ce mai in
sistent la atac, trimițând primul 
șut spre poartă — lovitură libe
ră a lui Orac — în min. 30. 
Șapte minute mai tfrziu, același 
Orac via șuta foarte frumos și 
periculos din careu, dar mingea 
se va duce peste bară, oaspeții 
irosind astfel o mare ocazie de 
gol. Șl repriza se încheie cu a- 
van/taj minim pentru gazde, după 
un joc foarte nervos șl adeseori 
dur, in care arbitrul brașovean 
Petrescu a acordat 5 (cinci!) 
cartonașe galbene, sancțiune sim-

I KLEIN NU POATE UITA CORVINUL HI

I
I
I
I
I
I cu faza din min. 32, cînd 

a slalomat uimitor prin 
apărarea bucureșteană, a 
mingea a revenit din 
n intervenit Bogdan, a 

ți el, s-a repezit șl Ga- 
‘ t să

I
I

I
I

...Și rind spunem Klein, ne 
gîndim la toii jucătorii hune- 
doreni, care lasă impresia că 
nu pot uita marea ratare a că
pitanului echipei, in meciul cu 
Sarajevo, și joacă mereu cu o 
febrilitate de copii supărați pe 
ei înșiși. In meciul cu Steaua, 
Corvinul a atacat mult toată 
prima repriză, a fortat circula
ția jucătorilor și a mingii, a 
avut șl cîteva ocazii (min. 1, 
bombă Petcu, min. 8 reluare 
Dumitrache din 4 metri, min. 
10 bombă Klein), care au cul
minat
Petcu 
toată 
tras, 
Nițu, 
•utat „ . ___ r__
bor, dar mingea a refuzat 
intre. In toată această parte, 
Steaua s-a apărat foarte bine, 
cu două linii de patru care nu 

Iau mal făcut rabat efortului 
. (capitol la care a excelat Ma- 

jaru) și a stat la pindă, In 
fală, cu Balint („uns* virf, eu 
o anume inspirație in acest 
joc pe teren străin) și cu Cîm- 
peanu, care, nefiind ceea ce se 
cheamă un virf de 4—4—2, a 
avut o mare ocazie In min. 22, 
la o gafă a lui Dubinciuc, care 
sugerează mai curtod infatua-I

I SENS

I
I careul ad- 

au făcut-o 
prea difi-I

I
I
I
I
I
I

Jocul, in majoritatea timpu
lui, a avut un sens unic, spre 
poarta apărată destul de bine 
de Sudu. Studenții, preocupați 
mal tot timpul de „momentul 
apărării*, rareori s-au Încume
tat să se apropie de 
vers, iar atund rind 
n-au pus probleme 
cile apărării Jiului.

In primele 45 de minute, gaz
dele și-au Înghesuit partenera 
de Întrecere in jumătatea sa de 
teren, au obținut mai multe 
lovituri de colț și au irosit cî
teva bune posibilități de a des
chide scorul. Jiul a început mal 
decis repriza secundă jl chiar 
In primul minut, la capătul 
unei frumoase faze construită 
de linia de înaintare, Dina a 
șutat puternic, pe jos, dar Su- 
ciu a respins mingea. In minu
tul 50 a căzut primul gol : 
DINA a luat pe cont propriu o 
acțiune și, ajuns la marginea 
careului, a expediat balonul pe 
Jos, făcind inutil plonjonul lui 
Suclu : 1—0. Un minut mal tir- 
ziu, Neagu a ratat posibilitatea 
die a mări avantajul echipei 
sale, ceea ce va face Varga,

AU... CÎȘTIGAT UN PUNC
bolică, derizorie (o dovedește 
chiar acest „serial44 de cartona
șe), care nu produce evident 
nici o impresie asupra „comba
tanților44, ceea ce ar fi impus 
hotărîri drastice (eliminări), pe 
care conducătorul de joc nu le 
ia, atitudinea lui severă numai 
formal stîmindu-ne regretul că 
acest meci nu a fost încredințat 
unui arbitru cu experiență, ca
pabil să stăpânească bine jocul.

Repriza a doua : cu totul ‘altă 
piesă !

După ce Negrilă își termină 
în min. 53 o acțiune printr-un 
șut devenit periculos pentru Mo
raru după ce mingea întâlnește 
piciorul lui Stredie și ricoșează 
derutant, Custov (mim. 55) — șut 
foarte puternic — îl obligă pe 
Lung la o paradă disperată pen
tru a scoate în corner balonul 
care se ducea sub bară. Urmea
ză o lovitură de cap a lui 
Cîrțu, care trimite mingea peste 
poartă dintr-o poziție - excelentă 
(min. 60) și — pe fondul din ce 
în ce mai clar al schimbării ra
portului de forțe — cade golul 
egalizator. Min. 61, lovitură li
beră executată excelent de Orac 
și IORDACHE îl imită pe... 
Geolgău, înscriind Ia fel de spec
taculos ca și craioveanul,
Și după ce Bălăci irosește ultima 
șansă a cralovenilor în min. 67, 
șutînd peste bară dintr-o pozi
ție favorabilă, conducerea parti
dei este preluată autoritar de 
dinamoviști. In timp ce gazdele 
încearcă prin acțiuni individuale 
dezlânate (deci ușor de stăpînit) 
să se mai apropie de poarta lui 
Moraru, a vin tin du-se foarte ris
cant în atac și păstrindu-și u- 
neori doar cîte doi apărători în 
jumătatea lor de teren, dinamo- 
viștij contraatacă sistematic, su- 
pranumeric șl foarte periculos 
(confirmind anticipările exprima
te în ziarul nostru de fostul in
ternațional Călinoiu). Așa se face 
că dinamoviștil au 5—6 contra
atacuri ,,de gol44, contraatacuri 
cu om în plus — 4 contra 3, 3 
contra 2 și de două ori chiar 2 
contra 1 — în care stingăcii de 
ultim moment, la pasa decisivă, 
șansa și eforturile disperate ale 
fundașilor craioveni mențin ta
bela de scor neschimbată. în 
min. 88, Dragnea trimite chiar 
mingea in bară, dinamovistul a- 
flîndu-se, după părerea noastră, 
în ofsaid, motiv pentru care a 
șl avut o clipă de ezitare, a 
așteptat, credem, fluierul arbi
trului de centru, acesta însă a 
văzut că tușierul Neșu nu a

„curge" neslin- 
eareul populat, 
aruncă din nou 
mingi in careu, 
partea lui Bog-

UNIV. CRAIOVA 
DINAMO

Stadion „ Centra I- 
frumos ; spectatori 
Șuturi : 8-11 (pr-
Cornere : 6-8. Au r 
(min. 20), respectiv 
61).

UNIVERSITATEA C 
Negrilă, Tilihoi (mir 
fânescu, UNGURE/ 
(min. 68 Crlșan), I 
Geolgău, Cămătarii

DINAMO : MORA 
COLAE, DINU, Stre 
Augustin (min. 46 h 
IORDACHE, Vâetuș 
ORAC.

A arbitrat satisfâ 
(Brașov) ; ta linie 
iești) și M Neșu 
cu greșeli.

Cartonașe galben 
IACI, IORDACHE, 
REANU, ȘTEFANESi

Trofeul Peîschovs
La speranțe : 7—

semnalizat șl a lăs 
toți jucătorii se 
cu excepția lui 
țîșnlt spre baloi 
Dragnea a „înț< 
șpițud, mingea 
Oricum, un fim 
de dinamoviști, 
îneît echipa ga: 
vedea, practic, i 
semănând cu un 
corzi), luptîndu- 
să m en țină eg; 
zătoarea CADISR 
Didier Couecou, 
pei Girondina E 
tribună, o pun< 
slpei de efort 
prima repriză, < 
tehnicianului fr 
tatea a dat, pr 
cest „totul44 a 
suficient sîTnbăt 
că el va fl ins 
bla întâlnire cu 
echip/ w'-wves 
dăug av Un „p 
Cert cS d<
de orak. în 
tru că D)'®flnic 
15 etape ! —
simplu, mai put 
Părere afirmată 
Udei de numer 
echipei oltene 
cunoșteau cu s 
că am luat și 
cluzle absolut 
fost situația.

M

rea apărătorilor hunedoreni. 
După pauză, spre surprinderea 
spectatorilor, Steaua Începe cu 
mai multă vigoare ți astfel, 
în min. 49, la o centrare lungă, 
cit boltă, iii diagonală, a lui 
Majaru, MUREȘAN țîșnește In 
„coridorul* nepăzit al stoperilor 
și inscrie țu capul. Egalarea 
survine destul de repede (min. 
53), cind MATEUȚ șutează des
tul de slab, de la 18 m, cu stin- 
gul și mingea 
gherilă prin 
Hunedorenii se 
în atac, trimit 
mai ales de pe .
dan, dar Sameș și Fl. Marin 
resping totul. Corvinul scade 
vizibil, Petcu greșește mult, 

. Klein dispare din joc, Andone 
se lansează fără acoperire, 
Steaua e la un pas de gol la o 
greșeală a aceluiași Andone, 
care 11 „scapă* pe Clmpeanu, 
centrare și „boltă* Balint, u- 
șor peste bară. în replică, Du
mitrache ratează un gol mare, 
cap din pionj on, dar „ogorul* 
apărării hunedorene e iarăși 
pustiu și, la o nouă centrare 
plouată a aceluiași Majaru 
(min. 69), BALINT trimite cu 
capul — de la 17 m ! 
vinciul micului Ioniță, 
mai poate face nimic.

— spre 
care nu 
In siir-

STEAUA
Stadion Corvlnu 

frumos ; specia’ 
turi : 12—8 (pe 
re : 9—2. Au mai 
53), respectiv MU 
(min. 69), RALEA

CORVINUL : Io 
— Rodnic, Dubirr 
DAN — Oncu (mi 
MATEUȚ, Kleln -

STEAUA : Nițu 
FL. MARIN. Fo ' 
Stoica 
BALIN

A ar. 
Unie : 
vlște) L

CaF"naje gali
At^HEUNl, PEI
B /rofeul Petscho

L,1 «peranțe :

șit, in JUin. 1 
grav, trimtțînc 
vine Ralea, ș 
ieșit, mingea 
lași RALEA 1 
pecetluind v 
In fața unui 
mereu deschis

UNIC
JIUL PETROȘANI 
„POLI* TIMIȘOARA

2 (0)
0

Stadion Jiul î teren bun ; timp fru- 
mos 1 spectatori - circa 4 000. $uturi i 
19-3 (pe poortâ : 9—2). Cornere i 
13-4. Au marcat : DINA (mln. SO) si 
VARGA (min. 55).

JIUL : Caval - V. POPA, Neagu, 
Vizitiu, Stana (min. 46 P. Grigore) 
- Mula, DINA, Varga - Sdlăjan 
(min. 69 M. Marian), STOINESCU, 
BALUȚA.

„POLI" TIMIȘOARA i SUCIU - Mu- 
rar, ȘUNDA. Manea, Lehmann — Bo- 
eânici, Titl Nlcolae, Bozeșan (min. 49 
Șuba) — ȘtefanovicI, Gluchlci (min. 
61 Videscu), Palea.

A arbitrat bine A. Gheorghe (P. 
Neamț) î ta linie : I. Coț (PloieșS) 
*1 C. Pâdurârîțel (Oradea).

Cartonașe galbene : BOZESAN,
MURAR.

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 3-2 (0-2).

In min. 55. La o fază prelun
gită de atac. Manea a luftat, 
la marginea careului de 16 m, 
Iar VARGA a sancționat prompt 
greșeala timișoreanului, trimi
țând balonul in plasă : 2—0.

Pompiliu VINTILA
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teren bun ; timp 
— peste 50 000.

: 3-5) ;
treat : GEOLGĂU 
IORDACHE (min.

\IOVA : LUNG -
55 Ciupitu), Ște- 
U — Țicleanu 
•nose, BĂLĂCI — 
Cîrțu.
J — i. Marin, NI- 
3 - DRAG NEA,
Ițescu), Custov — 
min. 84 Țălnar),

tor R. Petrescu 
:l. Popescu (Plo- 
■ rad ea) — ambii

1. MARIN, BA- 
•JHOI, UNGU-

PUTEA
Echipa litoralului ar fi tr* 

buit să abordeze partida cu un 
moral bun, după nesperatul 
punct obținut, în etapa pre
cedentă, la București, în Ghen- 
cea. în plus, publicul cons- 
tănțean, mai cald ca oricînd, 
gi-a încurajat din start for
mația favorită, existînd, astfel, 
toate premisele ca această să 
le poată oferi un joc specta
culos si o victorie clară. Dar 
n-a fost nimic din toate aces
tea. Pentru că la prima ac
țiune viguroasă a oaspeților 
(min. 6), o „centrare-covrig" a 
Iui Marica l-a găsit demar- 
cat, în careu, pe SIMACIU, 
Costas n-a ieșit si șutul plo
ieșteanului, puternic, lingă bară, 
l-a lăsat fără replică pe porta
rul constănțean, care se va do
vedi și în continuare neinspi
rat, cu intervenții de începă
tor, unele chiar hilare. Foc 
de paie ploieștean? Nicidecum,

Fi 0-3!
pentru că, în min. 13, Ir «I 
doilea atac masiv al oaspeți
lor, N. LAZAR a reluat din 
afara careului, pe jos, ttvgă 
stilpul din stingă al porții 
constănțene : 0—2 ! Și, în min. 
18, putea fi chiar 0—3, dar Că
lin, singur in careu, a întîrzi- 
at cîteva fracțiuni de secundă 
și a fost blocat de o apărare 
ezitantă, mereu prinsă pe pi
cior greșit.

După pauză, în minutele 49 
și 54 Marica s-a aflat la un 
pas de al treilea gol, lovitu
rile lui precise fiind parate 
greu de Costaș, după care jo
cul a scăzut treptat din inten
sitate. F. C. Constanța, fără 
forță în atac, ni s-a părut o 
formație debusolată, cu piese
le ei grele... scîrțîind ener
vant, în timp ce, în această 
ultimă parte a meciului, Pe
trolul s-a mulțumit să-și ape
re „zestrea", făcînd-o cu spor-

ÂC CONSTANȚA 0
PETROLUL PLOIEȘTI 2 (2)

Stadion „1 Moi" ; teren denivelat ; 
tirrr^. foarte frumos ; spectatori — cir* 
ca 12 000. Șuturi : 15-10 (pe poartă : 
5—7). Corners : 12—4. Au marcat : Sl- 
MAC'U (min. 4) ți N. LAZAR (min. 
13).

F. C. CONSTANȚA : Costaș - Par
carea, Antonescu. Matache (min. 45 
Turcu), Caramalău — Cache, Petcu, 
Hogi — Mănăilâ, Peniu, Moldovan 
(min. 37 Buduru).

PETROLUL ; Mîrzea — Cojocaru, 
STANCIU, Butufei, Pancu — N. LAZAR 
(min. 85 Ștefănescu). GALAȚEANU.
O. Grigore — Marica (rrin. 80 Coza- 
rek), SIMACIU, Colin.

A arbitrat bine P. Balaș ; la linie:
P. D. Mano'e și V. Alexandru (toți 
din București).

Cartonașe galbene : STANCIU, CO- 
JOCARU.

Trofeul Petschovschi : IC.
La speranțe : 1—0 (0-0).

IEȘENII, JOC EXCELENT DUPĂ PAUZĂ

: 9. 
(5-0).
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VICTORIE MAI LEJERĂ DECÎT 0
F.C. OLT
F.C. BIHOR

2 (1)
0

Stadion „Viitorul" j teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori - 
circa 1 000. Șuturi : 18—3 (pe poartâ : 
8—3). Cernere : 15-3. Au marcat : 
IAMANDI (nr.in. 38 din 11 m), PO
PESCU (min. 73).

F. C. OLT : Windt - BARBULESCU. 
BUMBESCU IONAȘCU, Matei - CA- 
ȚOI, Eftimie, Rotaru — Prepeliță (min.

cmandi State (min. 7157 Pițurco) 
Popescu).

F. C. BIHOR : ALBU - Nitu, ZARE. 
ROSZA, Mureșan (mln. 78 Dosza) — 
Biszok, Pușcaș, Kun — Dianu, Grosu, 
Lupâu.

A arbitrat satisfăcător I. Velea ; la 
linie : M. Pcpescu și C. Bîtlan 
din Craiova).

Cartonașe galbene : ROTARU. 
Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 2—1 (0-1).

(toți

Scorul poate lăsa impresia 
că F. C. Olt a obținut o victo
rie dificilă, dar datele din ca-

seta tehnică sînt edificatoare. 
Gazdele au stăpînit jocul, pe
rioade destul de lungi dominînd 
cu autoritate, F. C. Bihor are me
ritul de a fi jucat deschis, fără 
a se baricada în apărare, dar 
în atac a manifestat multă 
Ineficientă. în min. 8 Eftimie 
a șutat periculos, balonul a 
deviat dintr-un fundaș în cor
ner, la executarea căruia Bum- 
bescu a reluat cu capul pe 
lîngă bară. în min. 15 State a 
avut o situație foarte bună, dar 
a întîrziat să șuteze și a fost 
blocat de un apărător. în min. 
27 și 35, la două voleuri 
spectaculoase, balonul expe
diat de Iamandi a trecut pes
te transversală. In min. 38 Sta
te a șutat puternic, portarul 
Albu a respins balonul și Kun, 
într-o fază simplă, a jucat ba
lonul cu mina și fireasca lovi
tură de la 11 m a fost trans
formată impecabil de către

NOROC CU AGIU
Un meci pe care, practic, 

l-am și uitat, atît de modest a 
fost ! Gazdele au cîștigat, dar cu 
sufletul la gură, pentru că ttrg- 
mureșenii au dominat finalul și 
dacă C. Ilie (min. 53), Biro I 
și Hâjnal (min. 60) și, mai ales, 
Biro I, în min. 70, ar fi fost 
mai atenți, atunci acest meci 
nul (valoric) s-ar fi încheiat 
normal... la egalitate. Ratările 
însă costă, și tîrgoviștenii — 
care au prins cea mai slabă 
zi a lor din această toamnă, se 
spune — au beneficiat de ele 
și de golul din min. 39, cînd, 
la cornerul executat de pe 
dreapta, AGIU a sărit la cap 
și, de Ia circa 9 m, a înscris 
lăsat de „centralii" oaspeți și 
de portarul Biro II, nedecis, 
balonul atingînd în drumul său 
spre plasă și capul lui Gali. 
Sigur, dîmbovițenii ar putea 
invoca, și fazele din min. 84, 
cînd Agiu s-a dus bine pînă în 
careul advens, însă a ratat, sau 
min. 38 și 85, cînd unii au re
clamat penalty, dar nu se pu
tea acorda, pentru că, prima 
dată, Pitaru trăsese de la a- 
proape doi metri în mina lui 
Jenei, iar, în final, Niculescu

AL „SPORTULUI"
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1 (1) 
o
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SPORTUL STUDENȚESC 
CHIMIA RM. VILCEA

Stadion „Sportul studențesc* 
bun ; timp friguros, ceață ; 
tori — circa 3 000. Șuturi 
poartă î 4—2). Cornere : 6-2. A mar
cat: IORGULESCU (min. 43).

SPORTUL STUDENJESC : SPERIATU 
— M. Mihai, Cazan, IORGULESCU, 
Munteanu H — PANA, Chihaia (min. 
70 O. lonescu), Terheș (mhr>. 82 La
to) - FL. GRIGORE, M. Sandu, Bucu- 
ftscu.

CHIMIA : ROȘCA - Bațno, Catar- 
?tu, PREDA, Cincă - Savu, lovan 

min. 67 Stanca), Carabageac, Ale
xandru - TELEȘPAN. GINGU.

A arbitrat sfat) Al. Mustâțea ; fa 
Hole : M. tonescu șl A. Nicolescu 
(toți din Pitești), ultimul cu bifare 
greșeli fa aprecierea ofsaid uri tor.

Cartonașe galbene : IORGULESCU, 
M. SANDU, IOVAN, PREDA.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 4-2 (1—IO-__________

Studenții răspund (min. 76) 
printr-o acțiune FI. Grigore— 
M. Sandu, dar Roșea prinde 
miraculos. In această parte a 
jocului am asistat la cîteva 
greșeli de arbitraj, cum ar fi 
faultul asupra lui Teleșpan 
(min. 63) cînd se impunea un 
cartonaș galben lui Muntea- 
nu II, sau nesancționarea unei 
obstrucții, în careu, a lui 
Mihai (min. 87) asupra 
Cincă. în ultimul minut 
joc o superbă pătru fiere 
lui Munteanu II : lasă în 
ma sa șase jucători, șutează 
splendid și Roșea respinge.

Mircea TUDORAN

M. 
lui 
de 

a 
ur-

K ■ ■

forțase căderea spectaculoasă, 
în replică, tirgmureșenii ar pu
tea veni cu golul neacordat (pe 
drept) în min. 12, cînd Cior- 
ceri pornise din ofsaid, însă 
debutantul C. Gheorghiță n-a 
ridicat steagul (avea să o facă 
greșit, pește 22 de minute, cînd 
extrema dreaptă a oaspeților 
a fost oprită neregulamentar 
pentru un ofsaid imaginar). 
Cum n-au trecut neobservate 
cursele „vitezistului" Ciorceri 
(excelent angajat de Bdldni) în 
min. 2, 10 și 32. într-un cu- 
vint, un meci din care gazdele 
au rămas cil două puncte chi
nuite, oaspeții cu regretul unui 
punct pierdut, iar spectatorii 
cu o singură fază de fotbal su
perior (în min. 16, creată cu

tivitate deplină, oaspeții și an
trenorul lor, Viorel Mateianu, 
fiind aplaudați pe merit la 
sfirșitul celor 90 de minute de 
joc.

Laurențiu DUMITRESCU

ARATA SCORUL
IAMANDI. în min. 40 Kun și 
Biszok (mai ales ultimul) au 
ratat o mare ocazie după care, 
în min. 42 șl 44, am înregis
trat ratările lui State și Cățoi.

După pauză, timp de 15 mi
nute nu s-a înregistrat nimic 
deosebit. în min. 60, însă, Ia
mandi a fost împins în careu, 
dar arbitrul n-a mai acordat 
penaltyul care se cuvenea. în 
min. 73 s-a înscris al doilea 
gol : Ia centrarea Iui Pițurcă, 
defensiva oaspeților a 
și proaspătul intrat în 
POPESCU, Ia prima 
cu balonul, a înscris de Ia 4 
m. în min. 89, la șutul pu
ternic al lui Pușcaș, Windt a 
respins și cînd Grosu se pre
gătea să reia cu capul în poar
tă a fost împins de către lo- 
nașcu, dar nici de data aceas
ta arbitrul n-a acordat lovi
tura de pedeapsă.

Constantin

C.S. TIRGOVISTE
A.S.A. TG. MUREȘ

greșit 
teren 

întîlnire

ALEXE

1 (1) 
o
foarteStadion Municipal ; teren 

bun ; timp excelent ; spectatori —
circa 11.000. Șuturi : 11—8 (pe poartă: 
5—1). Cornere : 6-2. A marcat : AGIU 
(min. 39).

C. S. TIRGOVIȘTE : Mia - AGIU, 
Dumitrescu, Ene, Pitaru — KaJ'lo, Con
stantin (min. 60 Ae lenei), Isc ia - 
Greaca, Save (min. 72 Niculescu), O. 
Popescu.

A.S.A. : Biro If — Szabo. Jenei, 
1-spir, Gall — C. ilie, Dulău (min. 57 
Both II), BOLUNI - Ciorceri, Biro I, 
Ha j nai (min. 61 Fonici).

A arbitrat bine Cr. Teodorescu (Bu
zău) ; la linie : Ad. Porumboiu (Vas
lui) și G. Gheorghiță (Brăila) - ul
tim ui cu greșeli.

Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe : 1-0 (0-0). {j

măiestrie de Boloni) și cu spe
ranța că, poate, în etapa vii
toare...

Mircea M. IONESCU

IERI, ÎN DIVIZIA ,.B“
SERIA I

CEAIILAUL P. NEAMȚ — 
C.SAI. BORZEȘTI 2—1 (2—0).
Autorii golurilor : Vasillu (min. 
41), Ivanov (imin. 45), respectiv 
Mihu (min. 67).

OȚELUL GALAȚI — VIITORUL 
GHEORGHENI 6—1 (3—1). Au
marcat : Pachîteanu (min. 22 și 
51) Popescu H (min. 27), Cio- 
banu (min. 42), Adamache (min. 
68), R. Dan (min. 80), respectiv 
Bor dea (anin. 9).

VIITORUL MECANICA VASLUI
— C.S. BOTOȘANI 2—0 (2—0).
Au înscris : Croitoru (min. 14), 
și D. Ionescu (min. 16).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
GLORIA BISTRIȚA 1—1 (0—0).
Au marcat : Rusu (min. 64 din 
11 m) pentru Unirea Dinamo, 
Moga (min. 80 din M m) pen
tru Gloria.

PRAHOVA PLOIEȘTI — DU
NAREA C.S.U. GALAȚI 1—1 
(1—0). Autorii golurilor : Ange- 
lescu (min, 41) pentru Prahova, 
Hanghiuc (min. 90) pentru Du
nărea C.S.U.

GLORIA BUZĂU — F.CJW. 
PROGRESUL BRAILA 2—1 (0—1). 
Au înscris : Zahiu (min. 63 din 
11 m), Balaur (min, 89), respec
tiv Bulan cea (min. 37).

DUNAREA CALARAȘI — MI
NERUL GURA HUMORULUI 
2—0 (2—0). Au marcat : Deacu
(min. 7) șl Mihăilă (mim. 37).

C.S.M. SF. GHEORGHE — 
C.S.M. SUCEAVA 3—0 (2—0).
Autorii golurilor : Deneș (min. 
35), Bitai (min. 40) și Iancv 
(min. 61).

LM.U. MEDGIDIA — DELTA 
TULCEA 1—1 (0-0). Au înscris: 
Horga (min, 78) pentru I.M.U., 
Ionescu (min. 58), pentru Delta.

Relatări de la C. Rusu, T. Si- 
riopol, M. Florea, F. Jecheanu, 
L Tănăsescu, D. Soare, N. Con- 
Btantinescu, Gh. Briotă și Al. 
Mavlea.

ETAPA VIITOARE (duminică 
21 noiembrie) î C.S.M. Suceava
— Prahova Ploiești, Delta Tul
cea — Viitorul Mecanica Vaslui, 
Dunărea Călărași — C.S.M. Sf. 
Gheorghe, C.S. Botoșani — Oțe
lul Galați, Viitorul Gheorgheni

— I.M.U. Medgidia, Gloria Bis
trița — Ceahlăud. P. Neamț, Mi
nerul Gura Humorului — Unirea 
Dinamo Focșani. F.C.M. Progre
sul Brăila — C.S.M. Borzești, 
Dunărea C.S.U. Galați — Gloria 
Buzău.

DUNAREA csu 
Gloria Buzău 
C.S.M. Suceava 
Ceahlăul P.N. 
Gloria Bistrița 
F.C.M. Prog. 
Oțelul Galați 
Prahova PI. 
C.S.M. Borzești 
C.S.M. Sf. Gh. 
I.M.u. Medgidia 
Dunărea Căi. 
Vilt. Mec. Vs. 
Unirea D. Fcș. 
Delta Tulcea 
Minerul G.H>) 
C.S. Botoșani 
Vllt. Gheorgh.

*) Echipă penalizată

1. 
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3.
4.
5.
4.
7.
8.
9. 

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

14 8 4 2 31-11 20
14 7 3 4 24-15 17
14 7 3 4 18-13 17
14 7 2 5 25-19 16 

7
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6
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2 7
0 7
1 8
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14- 26
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17- 24
18- 26
15- 13
13-30

15
15
15
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14
14
13
13
12
12
12
12
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SERIA A H a

(mta.

MINERUL MOTRU — PANDU
RII TG. JIU 2—0 (1—0). Au mar
cat : Laurențiu (min. 12) și Țur- 
caș (min. 73).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI - 
PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI 0—0.

ROVA ROȘIORI — C.S.M. 
DROBETA TR. SEVERIN 0—0.

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
DINAMO VICTORIA 
REȘTI 1—2 (1—2).
Pestrița (min. 44), 
Glonț (min.
(min. 19).

MECANICA
BUCUREȘTI — METALUL BUCU
REȘTI 4—1 (2—1). Autorii golu
rilor : Marcu (min. 3), Petre 
(min. 31 și min. 70 din 11 m), 
Păun (min, 77), respectiv Nica 
(tmiin. 14).

ȘOIMII IPA SIBIU — I.P. A- 
LUMINIU SLATINA 1—1 (0—0).
Au înscriss : Coca (min. 79) pen
tru Șoiimii IPA, Petre (min. 74) 
pentru I.P. Alummiu.

GAZ METAN MEDIAȘ — 
CHIMICA TIRNAVENI 2—0 (1—0).

17),

BUCU-
Au Înscris : 

, resepectiv 
Gh. Radu

FINA STEAUA

Primul sfert de oră a decurs 
în avantajul evident al gazde
lor. Brașovenii au asaltat poar
ta lui Bucu, fundașul Manciu 
a șutat des și periculos de la 
distanță (la o „bombă" a sa, 
în min, 8, Ursu a fost gata- 
gata să înscrie în propria poar
tă, deviind mingea, cu capul, 
în bară) iar in min. 17, după 
prima fază de gol a ieșenilor 
(min. 16 : Florean, reluare pes
te bară), s-a deschis scorul : 
tot Manciu a șutat, din afara 
careului, tinărul GHEORGHIU 
a încercat să respingă, dar, 
cu capul, a trimis... în pla
sa porții sale ! Din acest mo
ment, Politehnica „iese la joc", 
partida se echilibrează. în. min. 
32, Gheorghiu putea egala (cap, 
pe lîngă bară), iar în min. 43 
brașovenii trec pe lîngă... 2—0, 
la șutul înșelător al lui Man- 
doca, parat însă de Bucu.

După pauză, Ieșenii etalează 
calități nebănuite : ei acoperă 
foarte bine terenul, fac ca ba
lonul să circule rapid, combină 
cu pricepere în apropierea ca
reului și — mai ales — bene
ficiază de două vîrfuri (Nem- 
țeanu și Cioacă) ale căror ac
țiuni produc de fiecare dată 
panică în apărarea adversă. 
F.C.M.-ul replică greu, mai 
ales că din min. 55 Parașchi- 
vescu, accidentat, trece... figu
rant pe aripa dreaptă. Este 
momentul în care „ia startul 
în joc" fundașul ieșean Cio
cârlan. El va acționa dezinvolt 
în atac și va fi unul din prin
cipalii artizani ai victoriei care

F.C.M. BRAȘOV i (n
POLITEHNICA IAȘI 2 (0)

Stadion Tineretului ; teren bun : 
timp frumos ; spectatori — circa 
12 000. Șuturi , 14—11 (pe poartă : 
6—5). Cornere : 11—4. Au marcat : 
GHEORGHIU tmin. 17, autogol), 
NEMȚEANU (min. 77 și 87).

F.C.M. BRAȘOV : Clipa — Anghel, 
Naghl, Șulea, MANCIU - Spirea, MAN- 
DOCA (min. 52 Gherghe), Botac'iu — 
Lăcătuș (min. 46 Bonceanu) Marines
cu, Paraschivescu.

POLITEHNICA IAȘI : BUCU - Mun
teanu, ANTON, Ursu, CIOCIRLAN - 
Romilă, Gheorghiu, Florean (min. 73 
Burduian), M. Rodu (min. 70 C. io- 
nescu) - CIOACA, NEMȚEANU.

A arbitrat bine M. Asente ; la li
nie : I. Bălan (ambii din Arad) și 
L. Sălogeanu (Satu Mare).

Cartonașe, oalbene : URSU, MUN
TEANU.

Trofeul Petschovschi : 9
La speranțe : 9-1 (4—1).

se conturează. în min. 77, cen
trarea sa perfectă este fructi
ficată sigur de NEMȚEANU. 
După zece minute, la un cor
ner, fundașul brașovean An
ghel greșește și NEMȚEANU 
înscrie din nou, printr-un șut- 
foarfecă, din cădere.

Rezultat firnal just, în con
cordanță cu superioritatea — 
mai puțin teritorială ș.i mai 
mult in planul fotbalului prac
ticat — arătată de ieșeni și cu 
slăbiciunile gazdelor, care au 
jucat confuz. în special în re
priza a doua, cînd n-au mai 
avut forță în atac și au greșit 
mult Ia mijlocul terenului.

Radu URZICEANU

RADU II ÎN
F.C. ARGEȘ 3 (2)
S.C. BACĂU 0

Stadion „1 Mai- ; teren bun ; timp 
excepționali ; spectatori — circa 12 000. 
Șuturi : 14—8 (pe poartă : 4—2). Cor
nere : 6-3. Au marcat : RADU l( 
(min. 21, din penalty), CIRSTEA (min. 
40), MOiCEANU (min. 80).

F. C. ARGEȘ : Cristian — Zamfir 
(min. 60 Ignat), Stoncu, CIRSTEA, 
TULPAN - Badea, MOiCEANU, Io
vă ne seu (min. 70 Jurcă) — Turcu, RA
DU H. Nica.

S. C. BACĂU : Ursachi — Andrieș, 
C. SOLOMON, Lunca (mrn. 46 Arte- 
rw*)» Elisei — I. Solomon, MOVILA, 
Șoșu — Șoiman, Antohi, Penoff (min. 
77 Chitaru).

A arbitrat foarte bine D. Petrescu ; 
la linie :• J. Grama și Gh. Ofițeru 
(toți din București1).

Cartonașe galbene : I. SOLOMON, 
ELISEI, MOICEANU, RADU fi.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 0~C.

După cum începuse partida 
și după desfășurarea primei 
reprize, în care elevii lui Bo
brin. beneficiind de o zi mare 
a virfului .de atac Radu II, au 
zburdat în teren, profitind și 
de neașteptata timiditate a forj 
mațiiei băcăuane, se părea că 
scorul va lua proporții spre fi
nal.

Dar iată că după ce F. C. Ar-

ZI MARE!
geș s-a desprins fără dubii de 
adversara sa, prin cele două 
goluri înscrise pînă la pauză 
(in min. 21, RADU II, faultat 
in preajma suprafeței de pe
deapsă de C. Solomon, rămîue 
in posesia balonului, arbitrul 
Iasă foarte bine avantaj, dar 
piteșteanul este din nou faul
tat in careu și penalty-ul este 
transformat tot de el ; în min. 
40 Zamfir execută un corner 
pînă la Radu II, aflat Ia mar
ginea careului mic, care saltă 
mingea pe spate $1 CÎRSTEA o 
trimite cu capul in plasă), după 
pauză s-a mulțumit doar cu 
acțiunile aceluiași Radu II (o 
cascadă de driblinguri în min. 
88 a adus adversarii aproape 
de gol) și cu golul lui MOI
CEANU (min. 80, acesta cen
trează înapoi de la linia de 
corner, balonul îi revine de Ia 
un adversar și înscrie, cu buliă, 
de la 6 m : 3—0). Repriza se
cundă a aparținut băcăuanilor 
care n-au obținut, însă — foarte 
palidă consolare — dccît un 
șut m „transversală" (min 63, 
Movilă, lovitură liberă de la 
25 m).

Paul SLAVESCU

Au marcat: Moraru (mim. 13) și 
Ioniță (min. 61).

PRECIZIA SACELE — UNIREA 
ALEXANDRIA 2—3 (0—1). Auto
rii golurilor : Tucă (min. 53 din 
11 m), Paga (min. 64), respec
tiv Stancu (min. 43), Iagăru 
(min. 75), Nlca (min. 80).

LUCEAFĂRUL bucurești — 
CARPAȚI M1RȘA 6—2 (2—1). Go
lurile au tost realizate de Văsui 
2, Bănuță 2, Rus, Hagi, respec
tiv Livciuc 2.

Relatări de X G. Jugănaru, 
G. Octavian, T. Negulescu, D. 
Daniel, N, ștefan, I. Ionescu, M. 
Țacăl, V. Secăreanu și P. Ion.

ETAPA VIITOARE (duminică 
21 noiembrie) : Unirea Alexan
dria -J- Dinamo Victoria Bucu
rești, Mecanică fină Steaua Bucu
rești — Gaz metan Mediaș, Car- 
pațl Mirșa — Metalul București, 
Rapid București — Luceafărul 
București, LP. Aluminiu Slatina 
— Autobuzul București, Progre
sul Vulcan București — C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin, Pandurii 
Tg. Jiu — Precizia Săcele, Chi
mica Urnăveni — Șoimii IPA 
Sibiu, Automatica București —

•) Echipă penalizată cu 4 puncte.

Rova Roșiori. Minerul Motru s‘
1. RAPID BUC. 15 11 2 2 29- 9 24
2. I.P.A. Slatina 15 8 4 3 25-14 20
3. Dinamo Vict. 14 S 5 3 25-16 17
4. Autobuzul 14 7 3 4 18-13 17
5. Min. Motru 15 8 1 6 30-27 17
6. Metalul Buc. 14 7 1 6 23-18 15
7. Chimica Tîrn. 14 7 1 6 18-13 15
8. Mec. fină St. 14 4 6 4 18-15 14
9. Șoimii IPA 14 5 4 5 18-18 14

10. ROVA 15 6 2 7 16-19 14
11. Gloria Reșița 14 5 3 6 16-23 13
12. Automatica 14 5 2 7 15-17 12
13. Unirea Alex. 14 5 2 7 20-24 12
14. Carpați Mirșa 14 4 4 6 18-22
15. Pandurii Tg. J.14 5 1 8 16-18 11
16. C.S.M. Dr. Tr. 14 4 3 7 12-18 11
17. Prog. Vulc.» 15 5 3 7 20-25 9
18. Precizia Săc. 15 3 1 11 14-42 7

marcat : To th (min. 33) pentru 
Someșul, Ene (mim. 65) pentru 
F.C. Baia Mare.

„U« CLUJ-NAPOCA — OLIM
PIA SATU MARE 3—0 (1—0). Au 
marcat : Bucur (min. 27), M. Li- 
viu (min. 57) șl Suciu (min. 90).

GLORIA REȘIȚA — AURUL 
BRAD 3—0 (2—0). Autorii golu
rilor : Neagu (min. 19), Ian cu 
(min. 26) și Ciurca (min. 75).

C.I.L. SIGHET — C.S.M. RE
ȘIȚA 3—0 (3—0). Au înscris :
Ciohan II (min.. 19 din 11 m și 
mim. 44) șl Caciureac (min. 40).

U.M. TIMIȘOARA — STRUN
GUL ARAD 2—0 (2—0). Au mar
cat : Humei (min. 7) și Dumi
tru (min. 43).

RAPID ARAD — METALUR
GISTUL CUGIR 3—0 (3—0). Me
ciul s-a disputat sîmbătă după- 
amiazâ. Autorii golurilor : San
dor (min. 2). și Leșeanu (min. 
12 șl 24).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA 4- 
C.FJt. TIMIȘOARA 2—0 (0—0).
Au înscris : Heredia (min. 73) 
și Nicoraș (min. 74).

Relatări de la I. Ioana, P. Țo- 
nea, Z. Kovacs, I. Lespuc, P. 
Fucs, S. Pralea, C. Crețu, Gh. 
Mănăilă și I. Ghișa.

ETAPA VIITOARE (duminică
21 noiembrie) : înfrățirea Oradea
— Gloria Reșița, Metalurgistul 
Cugir — Aurul Brad. C.F.R. Ti
mișoara — C.I.L, Sighet, Strungul 
Arad — Someșul Satu Mare, Ar
mătura Zalău — ,,U“ Cluj-Napo- 
ca, Olimpia Satu Mare — Ran’d 
Arad, Minerul Cavnic — Tnd. sîr- 
mei C. Turzii, F.C. Baia Mare
— U.M. Timișoara, C.S.M. Reșița
— U.T. Arad.

SERIA A lll-o
U.T. ARAB — MINERUL CAV- 

NIC 2—0 (1—0). Au înscris : 
Tisa (min. 18) și Coraș (min. 67).

IND. SIRMEI C. TURZII — 
ARMATURA ZALAU 3—0 (0—0).
Autorii golurilor : Popa (min. 
60), Radu (min. 70 din 11 m) și 
Mathias (min. 89).

SOMEȘUL SATU MARE — 
F.C. BAIA MARE 1—1 (1—0). Au

1. U.T.A. 15 9 2 4 35- 8 20
2. Ind. sîrmei CT. 11 9 1 4 22-10 19
3. „U“ Cj.-Nap. 14 8 •> 4 28- 8 18
4. Minerul Cavnic 14 7 1 6 31-17 15
5. F.C, Baia M. 14 6 3 5 23-14 15
6. Olimpia S.M. 14 6 3 5 25-17 15
7. U.M. Timiș. 14 6 3 5 17-24 15
8. Armătura ZI. 15 7 1 7 19-35 15
9. C.S.M. Reșița 14 6 2 6 22-25 14

10. Someșul S.M. 14 6 2 6 17-23 14
11. Gloria Reșița 14 7 0 7 18 27 14
12. Rapid Arad 14 5 3 6 21-24 13
13. C.I.L. Sighet 14 6 1 7 19-25 13
14. Aurul Brad 14 4 4 6 15-19 12
15. Metalurg. Cugir 11 5 2 7 18-26 12
16. Strungul Arad 14 4 3 7 15-21 11
17. C.F.R. Timiș. 14 4 2 8 12-21 10
18. înfrățirea Or. 14 4 1 9 10-23 9



Divizia „A" la volei 9 TITLURI DE CAMPIONI BALCANICI
CALCULATORUL BUCUREȘTI (m) ÎNVINGE 

PE EXPLORĂRI LA BAIA MARE!
Divizia „A" la volei a progra

mat duminică etapele a X-a (fe
minin) și a Ii-a (masculin). Iată 
amănunte de la jocuri.

FEMININ
Flacăra roșie București — Fa

rul Constanța 3—1 (6, —5, 13, 4). 
Spectacol voleiballstic frumos o- 
ferlt de două dintre echipele 
noastre fruntașe. în zi bună, gaz
dele au clștlgat primul set la 6 
dînd impresia că se vor impune 
ușor. Dar, îi,. setul secund, ele
vele antrenorului Jitaru întoro 
ezultatul printr-un joc mai ela

borat, cu Doinița Popescu coor
donatoare inspirată. In setul 3, 
cel mal echilibrat șl mai frumos 
al meciului, Inițiativa a aparținut 
pe rlnd ambelor echipe, dar, du
pă egalitate la 11, bucureștencele 
s-au desprins în învingătoare me
rituoase, artizanele principale fi
ind Georgeta Lungu în linia a 
Il-a. Simona Enachc la blocaj și 
Daniela Drăghici în atac. Setul 
4 (șl ultimul) a aparținut net e- 
evelor lui S. Chiriță. De semna- 

1 *. faptul că de la 7—4, Lucia 
Etz nu a mai cedat serviciul pî- 
nă la sfîrșitul setului șl al me
ciului, ajutată fiind însă șl de 
numeroasele preluări greșite ale 
constănțencelor. Arbitrii M. Ma
rian (Oradea) șl Gr. Nedelcu 
(Buc.) au condus prea larg, cu 
multe discuții inutile, echipele : 
FLACĂRA ROȘIE — Georgeta Za- 
haria (Corina Olteanu), Lucia 
Ettz, Daniela Drăghici, Emilia 
Nedelcu (Marinela Buzdugan), 
Simona Enachc, Georgeta Lungu 
(Viorica Blrsășteanu) ; FARUL — 
Gulniza Gelil, Elena Caradima, 
Doinița Popescu, Maria Enache, 
Mirela Cazangiu (Gabriela Vulpe, 
Mariana Miron), Margareta Lă- 
lut iGtna Munteanul. (Mihail 
VESA).

Chimpcx Constanța — Știința 
Bacău 3—0 (13, 8, 11). Jocul a 
plăcut numeroșilor spectatori da
torită ambiției cu care s-a juoat 
pentru obținerea victoriei, ș-au 
remarcat : Emilia Mănăilă, Lilia
na Văduva și junioara Viorica 
Geampana (Ch), respectiv Doi
na Mangcac șl Margareta Pescaru 
Au arbitrat : V. Ionescu șl 
V. Săndulescu, ambii din Bucu
rești. (Ch. Goldenberg — coresp.).

C.S.M. Libertatea Sibiu — Cal
culatorul București 3—2 (3, —10,
—12, 13, 13). Practlcind un joc sub 
așteptări sibiencele „s-au chinuit" 
aproape două ore pentru a obți
ne victoria în fața unei echipe 
cu o mare voință. Evidențiate : 
Marinela Țurlea, de la gazde, 
Monica Șușman, Mirela Zamfir 
șl Nlcoleta Stanciu, de la bucu- 
reștence. Au condus D. Scorțcanu 
(Galați) și O. Drăgan (Timișoa
ra). (I. Ionescu — coresp.).

„U“ Cluj-Napoca — C.S.U. ți
țeiul Galați 3—0 (10, 8, 5). Parti-

Concursul republican de lupte libere

SPORTIVII DE LA STEAUA AU DOMINAT TURNEUL FINAL
GALAȚI, 11 (ptiu telefon). 

De vineri și pînă duminică, in 
Sala sporturilor din localitate, 
s-a desfășurat turneul final al 
Concursului republican de 
lupte libere pe categorii de 
greutate, la ca. e au luat parte 
1C5 luptători din întreaga țară.

Citevn cuvinte despre finale. 
La 18 kg, N. Hincu (Steaua), 
după ce l-a condus detașat la 
puncte (11—2) pe St. Danyek 
(înfrățirea Oradea), a pus ca
păt luptei în min. 9,20, pi in
tr-un frumos tuș. Surpriză la 
52 kg : B. Uveges (Steaua) 
conducea, la pauză, cu 6—5, în 
partida cu Gh. Meregiu (Dună
rea Galati). La reluare, insă, 
gălățeanul șt-a contrat decisiv 
advcisarul si Uveges n-a mai 
pul*it evita tușul (min. 3,45). A. 
Ncagu (Nicolina Iași) și-a do
vedit cu prisosință măiestria în 
partida de la 57 kg cu V. Bu- 
clea (Dinamo Brașov). în nu
mai 2,10 min. el a ajuns la 
12—0, cîștigînd prin superiori
tate. A urmat marea surpriză 
de la C2 kg, cînd Tr. Marines
cu (Dinamo) a fost învins prin 
tuș de P. Gheorghe — Vulcan

TELEX • TELEX ® TELEX ® TELEX > TELEX • TELEX ® TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BOX * La Las Vegas, america

nul Ray Mancini sl-a apărat ti
tlul mondial la cat. ușoară (WBA) 
dlspunînd de sud-coreeanul Deuk 
Hoo Klm prin oprirea meciului 
de către arbitru, în rep. 14 •
Astăzi, la Rotterdam olandezul 
Rudi Koopmans îșl pune în joc 
titlul european la cat. semigrea 
în fața conaționalului său Alex 
Blanchard • Dominicanul Aldo 
Cruz campion mondial Ia super- 
cocoș (WBA) îșl păstrează titlul 
după medul cu chilianul Benito 
Badilla (ko rep. 8) programat la 
San Juan Porto Rlco. 

dă dominată de gazde, ou accent 
pe dublaj și apărare. S-a remar
cat Întreaga echipă „U", Iar de la 
gălățence — Crina Răuță. Arbi
tri : A. Duțu (București) M. Vlă- 
descu (Brașov). (I. Pocol — co
resp.).

Maratex Bala Mare — Peni
cilina Iași 3—0 (9, 3, 12). Gazde
le au jucat foarte bine, avînd în 
Fidelia Crișan principala anima
toare șl realizatoare. S-au mal re
marcat : Mariana Jurj șl Mariana 
Olteanu (M), Silvia Bordd, Ane- 
liese Boltres șl Carmen Cuejdca- 
nu (P). Au arbitrat : D. Rădu- 
lescu (București) șl C. Pltaru 
(Sibiu). (A. Crișan — coresp.).

Dinamo — Rapid 3—0 (5, 10, 8). 
Meci fără Istoric. în care antre- 
noarea Doina Ivănescu a folosit 
mult timp jucătoarele foarte ti
nere din lot. Arbitri : P. Pițurcă 
și Gh. Opaiț (ambii din Bucu
rești). (F. MODESTO).

MASCULIN
Steaua — C.S.M. Suceava 3—0 

(7, 7, 3). Victorie facilă șl rapidă 
în numai 43 de minute a echipei 
antrenată de A. Drăgan și O. 
Crețu. Sucevenii au vrut să dea 
o replică cit mai puternică vlce- 
campionllor țării, dar au reușit 
numai în parte. Remarcați : P. 
Ionescu, Spînu, Ad. Pralea (S), 
respectiv Gh. Dumitru șl Pancu. 
Foarte bun arbitrajul Iul I. 
Amărășteanu (Craiova), secon
dat de I. Șușelescu (Buc.). (Gh. 
DEDIU).

Dinamo — Motorul Bala Mare 
3—0 (6, 6, 11). Meci slab, oaspeții 
fiind mult prea timorați in primele 
două seturi. S-au remarcat : Sla- 
bu șl Gîrleanu (D), Kovacs șl 
Marc (M). Bun arbitrajul asigurat 
de C. Șovăială (Ploiești) șl D. 
Rotaru (București) (M. FERRARI- 
NI).

Explorări Baia Mare — Calcu
latorul București 1—3 (—8, —3,
9, —13). Partidă de mare luptă, 
cu faze electrizante In special In 
ultimele două seturi. în mare 
vervă, oaspeții au obținut o vic
torie meritată. A. Ion (C) a fost, 
de departe, cel mal bun jucător 
de pe teren, alături de el evlden- 
țllndu-se șl Steriade, Șchlopescu 
șl loniță (C) ; de la gazde — Tu- 
telea, Covaciu și Strauff. Arbitrii 
C. Pitaru (Sibiu) șl L. Grlln (Tg. 
Mureș) au condus foarte bine. 
(A. Crișan — coresp.).

Tractorul Brașov — Carpați Km. 
Vîlcea 3—1 (7, 5, —8, 13). Victo
rie meritată a brașovenilor, oas
peții lăslnd o frumoasă impresie. 
Arbitri : S. Popescu (Constanța)
— I. Niță (București). (C. Gruia
— coresp.).

C.S.U. Aluminiu Oradea — 
C.S.U. Oțelul Ga'ațl 3—1 (8, 10,
—11, 4). (I. Ldrlncz — coresp.), U- 
niversitatea Craiova — Silvania 
Șimleu Sllvanlel 3—0 (13, 9, 13). 
(Șt. Gurgui — coresp.).

— „urcat" de la 57 kg. Pînă 
în min. 2,40, Marinescu se de
tașase net, conducînd cu 3—0. 
în acel moment, însă. Gheorghe 
a finalizat un salt, fără replică, 
direct în tuș I Dar Marinescu a 
mal pierdut în acest fel ! La 74 kg, 
un meci extrem da echilibrat 
intre Cl. Tămăduianu (Steaua) 
și C. Damaschin (Dinamo Bra
șov) '. 1—0 pentru brașovean in 
prima repriză. La sfîrșitul ce
lei de a doua, bucureșteanul e- 
galează șl, tot el, cînd mal era 
o singură secundă, obține un 
nou. punct. Duel aprig, la 90 kg., 
intre I. Ivanov (Steaua) șt D. 
Zuz (înfrățirea) ciștigat, în cele 
din urmă, de primul prin tuș, 
cînd mai erau doar 5 secunde.

Iată primii clasați : 48 kg —
1. NICU HÎNCU (Steaua), 2. 
St. Danyek (înfrățirea Oradea), 
3. Gh. Neagoe (Steaua) ; 52 kg
— 1. GHEORGHE, MEREGIU 
(Dunărea Galați). 2. B. Uveges 
(Steaua), 3. A. Vlăsceanu (Vul
can București) ț 57 kg — 1. 
AUREL NEACU (Nicolina Iași),
2. V. Buclea (Dinamo), 3. G.
Kerekes (Comerțul Tg. Mu
reș) ; 63 kg. -+ 1. PETRE

CĂLĂRIE • Englezul Nick 
Skelton („St. James") a ciștigat 
principala probă a C.H.I. de la 
Dublin și a devenit lider (26 p) 
al clasament tlul campionatului 
mondial al călăreților. Pe locuri
le următoare : 2. David Broome 
(Anglia) 23 p 3. Robert Ahrens 
(Olanda) 20 p 4. Hugo Simon 
(RFG) 17 p.

CICLISM • Cursa de 6 ore de 
la KOln a revenit perechii Gert 
Frank (Danemarca) — Wilfried 
Peffgen (RFG) cu 229 p.

HANDBAL • Turneul masculin 
de la Szeged : Bulgaria — Ungă-

PENTRU
ISTANBUL 14 (prin telefon). 

— în sala de sport „Seray" din 
localitate au continuat, sîm- 
bătă șl duminică, Campionate
le bailoaniice de gimnastică 
suib semnul aceluiași mare in
teres pentru măiestria repre
zentanților gimnasticii din Ro
mânia, , Bulgaria, Iugoslavia, 
Turcia și Grecia. Simbătă du- 
pă-amiază s-a desfășurat con
cursul de gimnastică sportivă 
feminină și s-a încheiat, de 
asemenea, întrecerea rezervată 
reprezentantelor gimnasticii 
ritmice, în timp ce duminică 
au fost programate toate fina
lele pe aparate, atît la gim
nastica sportivă cit și la cea 
ritmică. Cum era și firesc, 
aceste ultime două zile ale 
competiției au fost mai produc
tive pentru reprezentanții noș
tri, care au terminat victorioși 
în nouă probe și aiu cucerit, 
de asemenea, numeroase alte 
poziții fruntașe. De subliniat 
este, mal ales, succesul repur
tat de echipa feminină de 
„sportivă" a țării noastre, de 
Mihaela Stănuleț, Lavinia A- 
gache, Dan Odorhcan, Levente 
Molnar și Emilian Nicula, cla
sați cu toții pe primele locuri 
șl, deci, campioni balcanici, 
precum și de Doina Stăicules- 
cu, care intr-o companie foar
te valoroasă s-a clasat de pa
tru ori pe locul secund și a 
lăsat o frumoasă impresie în 
toate evoluțiile sale.

0 NOUĂ VICTORIE NETĂ Ă HANDBALISTILOR NOȘTRI: 
ROMÂNIA-R.F. GERMANIA 28-22
Ieri seară, I’alatul sporturilor 

și culturii, în ale cărui tribu
ne s-au aflat peste 4 000 de 
spectatori, a găzduit cea de a 
doua întilnire dintre reprezen
tativele masculine de handbal 
ale României și R. F. Germa
nia. Și de această dală sporti
vii noștri au dominat și au 
ciștigat detașat : România — 
R. F. Germania 28—22 (13-10).

Fără să manifeste strălucirea 
din meciul disputat la Buzău, 
„tricolorii" au manifestat și în 
partida de aseară o evidentă 
superioritate, atît in atac cit și 
în apărare. Echilibrat in pri
mele 20 de minute, cînd Stingă 
a ratat două aruncări de la 7 
m, el șl colegii săi irosind, a-

GHEORGHE (Vulcan), 2. Tr. 
Marinescu (Dinamo), 3. Gh. 
Mitran (Vulcan) ; 68 kg. — 1. 
COSTIN DANĂILÂ (Centrul 
de antrenament Tg. Jiu), 2. I. 
Lungu (Progresul Brăila), 3. 
G. Anghel (Steaua) ; 74 kg — 
1. CLAUDIU TAMĂDUTANU 
(Steaua), 2. C. Damaschin (Di
namo). 3. O. Dușa (Steaua) ; 82 
kg — 1. GHEORGHE FODORE 
(Dinamo), 2. C. Mărăscu (Stea
ua), 3. I. Rîșnoveanu (Hidro
tehnica) : 90 kg — 1. ION IVA
NOV (Steaua), 2. D. Zuz (în
frățirea), 3. C. Radu (Nicolina) ; 
100 kg — 1. GHEORGHE
BROȘTEANU (Nicolina), 2. A. 
Cătmaș (C.S.M. Cluj-Napoca),
3. V. Fătrașcu (Steaua) ; 
+ 100 kg — 1. ANDREI IAN- 
KO (Dinamo), 2. E. Panaite 
(Steaua), 3. V. Jianu (Hidroteh
nica). Clasamentul pe clu
buri și asociații sportive : 1.
Steaua 56 p, 2. Dinamo Brașov 
38 p, 3. Nicolina Iași 19 p, 4. 
Vulcan București 14 p, 5. în
frățirea Oradea 13 p, 3. Hidro
tehnica Constanța 13 p.

Costin CHIRIAC

rla „B" 23—22, Iugoslavia — Polo
nia 20—19, Ungaria „A" — RSS 
Ucraineană 35—25.

POLO • Semifinale C.C.E. (tur): 
Vasas Budapesta — VS Spandau 
04 10—11 (2—3, 3—1, 3—5, 2—2), CN 
Monjuitch Barcelona — Partizan 
Belgrad 8—8 (2—2, 2—1, 2—2, 2—3).

RUGBY • La Toulouse, într-un 
prim test-meci, Franța a învins 
Argentina cu 25—12 (4—9). Tînă- 
rul centru Sella a marcat două 
eseuri.

TIR • Campionatele mondiale 
de la Caracas • skeet F : Svetla
na Iaklmova (URSS) 194 p rec. 
mondial, 2. Melmei Feng (R. P.

GIMNAȘTII
Iată rezultatele tehnice înregis

trate : gimnastică sportivă, femi
nin: echipe —ROMANIA 193,80 p. 
Bulgaria 191,85, Iugoslaviei 180,05, 
Grecia 173,25, Turcia 169,95 ; in
dividual compus : MIHAELA
STĂNULEȚ (R), 39,25, Ecaterlna 
Szabo (R) 39,00, Lavinia Agache 
(R) 38,95, Boriana Demlreva (B) 
38,85, Silvia Topalova (B) 33,55,
Tania Marinova (B) 38,40 ; finale 
pe aparate : sărituri : AGACHE 
19,925, Demlreva 19.650, Slănuleț 
19,600 ; paralele : Topalova 19,850, 
Agache 19,700, Demlreva 19.650 ; 
bîrnă : STĂNULEȚ 19,750, Szabo 
19,650, Demlreva 19,250 ; sol : A- 
GACHE 19,750, Demlreva 19,700, 
Stănuleț 19,450 ; gimnastică rit
mică, echipe : Bulgaria 117,70 Ro
mânia 113,95, Iugoslavia 110,65 ; 
Individual compus : Anelia Ralen- 
kova (B) 39,65, Iliana nieva (B)

SUCCESUL GIMNAȘTILOR JUNIORI ROMÂNI 
In întîlnirea cu cei francezi

REȘIȚA, 14 (prin telefon). 
Sala polivalentă „1 Decembrie 
1918" 8-a dovedit pur și sim
plu neîncăpătoare pentru cei 
peste 2000 de iubitori ai gim
nasticii care au ținut să fie 
prezenți la întrecerile celei 
dinții întîlniri dintre echipele 
de juniori ale României și 
Franței.

Prezentînd o formație mai o- 
mogenă valoric și mai bine 
pusă la punct, România a clști- 

poi citeva situații clare, meciul 
ne-a arătat în continuare o re
prezentativă a României capa
bilă să facă față și jocului 
obstructionist, adesea dur (ra
reori sancționat însă de arbitri), 
ba chiar să se detașeze pe fon
dul furiei adversarului. Avînd 
suportul evoluției sigure a por
tarului Nicolae Muntcanu, for
mația noastră s-a detașat la 
12—8 și în min. 28 la 13—9. 
Din păcate, defensiva n-a mai 
acționat, nici in prima parte, 
nici după aceea, la fel de 
prompt ca la Buzău.

în partea a doua a întâlnirii, 
pe fondul unei prestații mai 
slabe a portarului Munteanu 
și, apoi, a înlocuitorului său 
Buligan, dar și al pripelii echi
pei in atac, vest-germanii s-au 
apropiat periculos : 19—13 (in 
min. 43) și 20—19 (în min. 45), 
firește pentru România. Reve
nit în teren la nivelul care l-a 
făcut goal-keeper-ul nr. 1 al 
handbalului nostru, Muntcanu a 
dat, din nou, aripi echipei. 
Deși faultați aspru, deși han
dicapați de greșelile de arbi
traj, ai noștri au găsit resur
sele necesare, puterea fizică și 
morală, pentru a-și impune va
loarea Atacul Împrospătat cu 
Mirouiuc, cu un Măricel Vol-

IN C.E.: ITALIA— CEHOSLOVACIA 2-2, CIPRU — SUEDIA 0 1
La Milano, in gruipa a 5-a a 

prelimitaarlilOT C.E. : Italia — 
Cehoslovacia 2—2 (1—1). Au mar- 
oait : Altobelll (min. 13), Kapko 
(min. 66 autogol) pentru gazde, 
respectiv Sloup (min. 26) șl 
Chaloupka (min. 72). Au asistat 
80 000 de spectatori. A arbitrat 
Corver (Olanda) formațiile : 
ITALIA : Zoff — Bergoml, Collo- 
vatl, Scirea, Gentile — Marini, 
Tardelll (min. 77 Dossena), An- 
tognonl, Conți — Rossi, Alto
belll. CEHOSLOVACIA : Mlklosko 
— Kapko, Jakubek, Flala, Po
kes — Sloup, Chaloupka Janeeka, 
Zelenskl (min. 72 Vizek) — Cer- 
mak (min. 89 Jar oii in), Ncmec. 
Tînăra echipă a Cehoslovaciei a

Chineză) 194 p, 3. Weiplng Skao 
(R. P. Chineză) 19S p, echipe : 1. 
R. P. Chineză 436 p rec. mondial, 
2. SUA 411 p, 3. Suedia 402 p ; 
trap : 1—2. Glovanettl (Italia) și 
Valduvi (Spania) 197 p, 3. Cloni 
(Italia) 197 p 4. Carlisle (SUA) 
197 p, echipe : 1. Italia 587 p, 2. 
Franța 582 p, 3. URSS 581 p ; 
pușcă standard (300 m) echipe :
1. Elveția 2245 p, 2. Norvegia 2243 
p, 3. URSS 2238 p ; „mistreț aler
gător" : 1. Sokolov (URSS) 378 p,
2. Savostlanov (URSS) 377 p, 3. 
Ivancikoin (URSS) 376 p, echipe: 
1. URSS 1505 p, 2. R. P. Chineză 
1448 p, 3. SUA 1447 p.

ROMANI
39,10, Doina Stăiculescu (R) 39,075; 
pe obiecte : coardă : Ralenkova 
19,750, Stăiculescu 19,600, Gheor- 
ghieva (B) 19,500 ; cerc: Ralenko- 
va 19,800, Stăiculescu 19,500, Ule- 
va 19,500 ; măciuci : Ilieva 19,650, 
Stăiculescu 19,575, Ralenkova 
19,550 ; panglică : Ralenkova
19,950, Stăiculescu șl nieva 19,700 ; 
masculin, aparate : sol : DAN O- 
DORHEAN (R) 19,350, Aurelian
Georgescu (R) 19,150, R. Petkov
(B) 19,100 ; cal : LEVENTE MOL
NAR (R) 19,400, Octavian lonașlu 
(R) 19,100, S. Iordanov (B) 18,800; 
Inele : MOLNAR 19,200, Emilian 
Nicula (R) 19,150, P. Petkov (B) 
19,050 ; sărituri : R. Petkov 19,275, 
Valentin Pintea (R) șl I. Teșkov 
(B) 19,125 : paralele : B. Hutov 
19,100, P. Petkov (B) 19,050. Milan 
Kovacevld (I) 18,500 ; bară : NI
CULA șl P. Petkov 19,600, B. 
Țvetanovicl (I) 19,100.

gat întrecerea cu 271,20 p — 
263,10 p.

Iată ordinea primilor 6 cla
sați la individual : 1—2. Marian 
Colăccl ți Marius Tobă (ambii 
România) 54,90 p, 3. Christian 
Chevallier (Franța) 54,55 p, 4. 
Marius Gherman (România) 
53,85 p, 5. Marius Rudar 
(România) 53,65 p, 6. Jean — 
Christophe Daumas (Franța) 
53,25 p.
Dinu-Doru GLĂVAN, coresp.

nea dezlănțuit, cu Stingă re
montat șl cu Bedivan impetuos, 
a desprins in cîștigătoare netă 
reprezentativa României, de
fensiva anulînd iureșul advers 1 
23—19 (min. 48). 25—20 (min. 
52), 28—22 (min. 59). Au fost 
minute de mare luptă. în care 
handbaliștil noștri și-au demon
strat nu numai nivelul tehnic 
ridicat, ci și voința de a se 
impune, de a câștiga fără dubii 
In fața unei echipe cu multe 
valori autentice,

Au marcat : M. Voinea 8, 
Stingă 7, Roșea 4, Bedivan 4, 
Mironiuc 3, Berbece 1 și Vasi- 
lache 1 — pentru România,
Wunderlich 7, Krokowski 5, 
Frcisler 5. Rcth 3, Scbultz 2 — 
pentru R. F. Germania.

Au arbitrat cu scăpări Arc- 
ziszewski și Jcziorny (Polonia).

In deschiderea reuniunii, la 
junioare România — Polonia
21— 17 (in partida de simbătă, 
la Alexandria : 23—17), Iar la 
juniori România — Polonia
22— 23 (simbătă : 18—18).

Hristache NAUM

• Joi și vineri s-au desfă
șurat Ia Kikinda două partide 
între reprezentativele feminine 
de handbal ale Iugoslaviei șl 
României. în ambele meciuri 
victoria a revenit gazdelor î 
30—21 ți 28—25.

obținut un punct toarte prețiod 
In deplasare.

Comentind acest med cores
pondentul agenției Reuter rela
tează Intre altele : „Spre decep
ția spectatorilor care au Înfrun
tat o ploaie torențială pentru a 
asista la primul meci oficial al 
,3quadrel azzurra", după clștl- 
gare* titlului mondial, echipa lor 
favorită n-a reușit decit un draw 
(2—2) cu formația Cehoslovaciei. 
Oaspeții au jucat bine, afișlnd o 
condiție fizic* superioară șl • 
mal bună coeziune Intre com
partimente. Din echipa italiană 
doar Bruno Conti șl Antognonl 
au dat satisfacție, in timp ce 
Rossi și Tardelll au fost departe 
de forma arătat* la mondialul 
din Spania.
• La Nicosia, tot In grupa a 

5-a Suedia a întrecut, cu 1—6 
(0—0), formația Ciprului, prin 
golul marcat de Coraellusson 
(min. 34).

Clasamentul grupei :

1. ROMÂNIA 2 2 0 0 5—14
2. Suedia 3 111 3—4 3
3. Cehoslovacia 2 0 2 0 4—4 2
4. Italia 10 10 2—2 1
5. Cipru 2 0 0 2 1—4 0

Ultimul meci din acest am al 
grupei, 4 decembrie, Italia — Ro
mânia.
• în semifinalele turneului de 

juniori de la Acapulco : U.R.S.S. 
— Australia 1—0, Argentina — 
Mexic 5—2 (după perha.ltyuri).


