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După un meci de un rar dramatism

• în zece oameni din minutul 55, jucătorii noștri au luptat extraordinar
pentru menținerea unui rezultat care înseamnă primul punct cîștigat 
vreodată de tricolori In fața unei campioane mondiale „en titre“
• Primul meci egal reușit de reprezentativa noastră in Italia

FLORENȚA. 5 (prin telefon). 
„Fantastic l S-a terminat me
ciul șl nu-mi vine să cred ceea 
ce am văzut ! Această echipă 
a României a luptat peste în
chipuirile mele, a luptat cum 
nu mi-am putut imagina că 
poate vreodată să lupte vreo 
echipă. Erau doar 10 oameni, 
dar se băteau de parcă aveau 
20 de Inimi I"

...Am reprodus in rînduirile da 
mai sus monologul unul spec
tator mai vîrstnic, la «Ursitul 
partidei Italia — România. Un 
spectator care vorbea In „stil 
italienesc" — cu gesturi largi, 
teatrale, care-i însoțeau foarte 
expresiv fiecare cuvtnt — ta 
fața unor tifossi care dădeau 
din cap aprobativ și mimica lor, 
pe deplin grăitoare, spunea to
tul. Da, avea mare dreptate 
bătrinul florentin. Au luptat 
fantastic băieții noștri 1

Firește, un meci văzut pe 
micul ecran nu mai trebuie re
povestit. Cu toate acestea, „co
titura" acestei partide din mi
nutul 55, cind arbitrul francez

ieftină 
și care

la fotbal, dar co- 
a fost jucată evi- 

................. de 
al

CLASAMENTUL
GRUPEI A V-A

t. ROMANIA
2. Suedia

3—4. Cehoslovacia
Italia

5. Cipru

Următorul meci — „ . - 
februarie, Cipru — Italia, iar urmă
toarea partidă a echipei noastre, la 
M aprilie, pe teren propriu cu Italia.

dm

G. Konrath a dat o decizie ex
cesiv de severă față de faultul 
lui Țicleanu, eliminlndu-1 pe 
mijlocașul nostru din teren, ne 
obligă să reprivim „piesa" ju
cată pe Stadio Comunale măcar 
în momentele-cheie.

A fost o primă repriză echili
brată, în care „mijlocul" 'Ți- 
cleanu — Boloni — Klein — 
Bălăci) a rezistat „centrocam- 
piștilor" italieni (Conți — Tar- 
delli — Antognoni — Marirți), 
iarr „perechile tactice" au răs
puns proiectelor antrenorilor, 
Țicleanu anihilindu-1 pe Aa- 
tognoni, lorgulescu pe Rossi, 
Oriali pe Bălăci, Gentile pe 
Gabor etc. Este 
Rossi, în min. 30 
poartă) și Oriali, 
(lovitură de cap 
Lung), au avut două ocazii fa
vorabile, dar fizionomia primei 
părți a jocului a fost evident 
echilibrată, chiar dacă Rossl 
s-a zbătut în min.... 48 al pri
mei reprize pentru obținerea 
unui penalty pe care nu știm 
care arbitru l-ar fi acordat. 
(Mare jucător, dar și mare... 
artist, Paolo Rossi a rămas și 
pe timpul pauzei vreo cinci mi
nute culcat pe iarbă, lăsîndu-se 
fotografiat de zeci de fotoreoor- 
teri, căspunzînd — din poziția 
culcat 1 ? 1 — reporterilor de la 
radio și televiziune ea intr-un 
film cu Mastroiani, scenă însă

adevărat că 
(șut pe lingă 

în min. 35 
oprită de

Neputînd reveni tn tară 
duminică din cauza con
dițiilor nefavorabile de 
zbor (aeroportul Milano a 
fost 
ții) fotbaliștii români 
vor 
București, cu avionul 
TAROM de 'a Roma.

tncnis datorită
tntoaree astăzi

eu

ce- 
se 
la

foarte 
lorată 
dent ta scopuri publicitare 
golgeterul turneului final 
C.M. din Spania.)

Așteptam repriza a doua 
un interes legitim, sporit 
jocul și scorul primei reprize. 
Este de presupus că fotbaliștii 
noștri ar fi jucat și cartea con
traatacului In partea a doua a 
meciului, după ce in primele 
45 de minute reușiseră să „li
niștească" jocul, stăvilind des
tul de bine ofensiva italienilor, 
ca urmare In primul rind a 
anihilării în mare măsură a 
creierului de joc Antognoni, 
excelent marcat de Țicleanu. 
Iată insă că eliminarea lui Ți
cleanu, „îngerul păzitor* al iul 
Antognoni, l-a eliberat pe ido
lul florentinilor de un corset 
de care nu putuse scăpa sin
gur. Și deși a fost, ta conti
nuare, marcat pe rind de cite 
un apărător român aflat ta 
zona lui, iar In ultima parte a 
meciului Andone l-a urmat pas 
cu pas, randamentul crescut al 
lui Antognoni s-a văzut In 
ofensiva susținută a gazdelor 
pină la fluierul final.

Judecind la rece tabloul de 
joc al ultimelor 35 de minute, 
trebuie să recunoaștem că el 
opunea două forțe vădit ine
gale. De o parte, echipa Ita
liei. care ne-a invins pină a- 
cum de 6 ori și cu care repre
zentativa României a făcut un 
singur meci egal tn toată isto
ria partidelor Italia — Româ
nia. Campionii lumii tn 11 oa
meni atacind extraordinar, cu 
o furie de nestăvilit... De cea
laltă parte, o echipă suporlînd 
șocul psihologie al eliminării 
unul jucător-cheie... 10 oameni 
alcătuind un zid viu.„ 10 oa
meni luptind pină la capătul 
forțelor pentru a rezista., 
oameni luptind cu 
pentru a nu pierde 
care părea pierdut 
tul 55 1 !

Am văzut cu 
tn unele momente, ofensiva 
„azzurrilor" era un adevărat 
asediu, dar gîndițl-vă puțin 
care echipă din lume nu ar fi 
fost asediată de echipa cam
pionilor mondiali ta scorul de 
0—0, pe propriul teren ? Ori
care. Și orice echipă adversă 
aflată tn situația formației 
noastre ar fi luptat pentru a- 
celașl scop : SĂ NU PIARDAf 
Nu știm insă cite echipe aflate 
tn aceeași situație ar fi reușit 
ceea ce au reușit băieții noș
tri. Să păstreze scorul alb. 
După meci, antrenorul Enzo 
Bearzot spunea ziariștilor că 
— tn țara „lacătului fotbalis
tic" — nu a mai văzut o ase
menea apărare-lacăt ca aceea 
a românilor... Era mai mult un 
reproș, dar noi ii luăm ca pe 
un compliment. Pentru că „la
cătul" fotbaliștilor noștri a fost 
singura soluție. Singura soluție 
care putea oferi — cum a și 
oferit in cele din urmă — un 
rezultat pozitiv. Prea multe me
ciuri oficiale și prea multe ca
lificări au fost pierdute de 
echipa României jucînd frumos 
și greșind dramatic...

Fără Îndoială că Tardelli pu- 
tnscrie în min. 85, cînd șu- 
său de la 12 m a fost pa- 
extraordinar de Lung, cum

CU 
de

... io 
disperare 
un meci 

din minu-

toții că,

tea
tul
rat
nu încape nici o îndoială că 
și Conti a avut in min. 88 ,go-

ITALIA 
ROMANIA

Stadio Comunala r teren 
timp frumos ; spectatori : 
Șuturi : 16-2 (pe poartă i
Comoro : S-1.

ITALIA i Zoff 
F. BARESI, ORIALI 
TOGNONI, Marini, 
(min. 46 CAUSIO). 
1» Altobelli).

ROMANIA : LUNO _______
OULESCU. ȘTEFANESCU, UNGUREA
NU - ȚICLEANU. BOLONI, KLEIN. 
BALAC1 - GABOR (min. 58 AN DO
NE), CAMATARU (min. 86 AUGUS
TIN).

A arbitrat bine, cu excepția deci
ziei din min, 55. Georges Konrath 
(Franța).

Cartonașe galbene : lORGULESCU, 
GENTILE, BOLONI, BĂLĂCI.

Cartonașe roșii : Ț’CLEANU.
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o 

bun ;
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Gentite, Collovati, 
' - Tardelll, AN- 

CONTI - Rosti 
Graziani (mln.
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FLORENȚA. 5 (prin tele
fon). La cîteva minute după 
ce bătăile inimilor noastre in
trau în ritm normal, filmul 
celor petrecute înainte și in 
timpul meciului începea să se 
deruleze calm, in timp ce noi 
imagini se acumulau intr-o 
cronică ulterioară rezultatului 
întrecerii de fotbal dintre e- 
chipele Italiei și României, 
care a decepționat țara cam
pionilor mondiali ’82 și a dat 
fotbalului nostru o nouă di
mensiune europeană.

Ultimele minute ale jocului 
se scurgeau apăsător. Italienii 
Încă mal credeau 
pină cind Conti, 
umbra Iul Lung, 
lingă poartă șl în 
dion s-n așternut 
dîncă, atit de contrastantă cu 
zgomotul asurzitor de la înce
put cind am crezut că „Stadio 
Comunale" ne înghite cu e- 
chipă cu tot in fumul dens al 
petardei >r. Luciana, fetița lui 
Graziani. devenită mascota 
„Squadrei azzurra", se fotogra
fia la centrul terenului, mii 
de steaguri tricolor» italiene 
se agitau, zeci de mii de voci 
implorau victoria campionilor 
mondiali. Pentru ca, după 
0—0, să fse o liniște mormin- 
tală. Jucătorii ieșeau din te
ren epuizați, ca și cum ar fi 
tras la galere, spectatorii erau 
dezolați de neputința campio
nilor mondiali de a-și reveni 
după succesul din Spania. 
Zeci șl zeci de ziariști spor
tivi se afundau in culoarele 
subterane ale tribunelor, spre 
vestiare, și așteptau semnalul 
de a se intilni cu antrenorii. 
Lucescu este asaltat, mitraliat 
pur și simplu de reporteri cu 
intrebăti. Bearzot ține o con
ferință de presă. Frederico 
Sordillo, 
ției de 
nervos 
Franchi, 
este evident deziluzionat

in victorie, 
speriat de 
a șutat pe 

întregul sta- 
o tăcere a-

presă.
președintele federa- 

fotbal a Italiei, este 
șt agitat, Artemlo 
președintele U.E.F.A„

stefanescuLUNG IORGULESCU

UNGUREANU KLEINboloni

Iul in picior" la numai 6 m 
de poarta noastră... Este ade
vărat. fotbaliștii români au avut 
și șansă în finalul partidei, dar 
ESENȚIALUL NI SE PARE 
FAPTUL CA EI AU LUPTAT 
CU O EXTRAORDINARA E- 
NERGIE, PÎNA LA CAPĂTUL 
FORȚELOR, CU O ADEVARA
TA DĂRUIRE PATRIOTICA 
PENTRU CULORILE ȚARII 
NOASTRE, PENTRU UN FOAR
TE ONORANT REZULTAT 
EGAL CU CAMPIONII LUMII, 
ÎN ȚARA CAMPIONILOR 
LUMII I

Grăitoare privind concluziile 
care se pot extrage după a- 
ceastă partidă sînt opiniile a 
doi prestigioși oameni de fotbal, 
care ne-au declarat următoarele 
la sfîrșitul meciului : Artemio 
Franchi (președintele U.E.F.A.): 
„Pină la urmă, acest rezultat 
cu care s-a încheiat partida 
este poate, just. Echipa Româ
niei s-a apărai extraordinar 
Frantișek Havranek (antrenorul 
echipei Cehoslovaciei) : „Echipa 
României a jucat așa cum tre
buie acest meci — și după eli
minarea lui Țicleanu — și a 
meritat rezultatul egal".

Marius POPESCU

calm și 
funcției 
forului
Zarva se potolește peste cît- 
va timp și iată că, spre auto
buze, drumul celor doi 
trenoii se încrucișează. 
Bearzrd ii întinde mina 
Lucescu și Ji spune simplu și 
sincer : 
licitări !).
rnește șl iată-i 
pină in aprilie 1983, la meciul 
retur de la București. Desigur, 
Bearzot nu știa că acest 9—0, 
acest punct oficial cîstigat de 
echipa României in deplasare, 
de la o campioană mondială 
„en titre" și incă de cîteva 
luni și nu de trei-patru ani, 
este cea mai bună perfor
manță a fotbalului românesc 
peste hotare in ultimele dece
nii. La ora ultimului egal obți
nut la Londra, Anglia nu mai era 
de mult 
mondial.

Ca de 
dionulut 
plecarea 
prins plăcut faptul că. deși 
echipa Italiei n-a cîștigat ncă 
nici un joc după finala din 
acest an, de la Madrid, cam
pionii mondiali au fost a-

demn, la înălțimea 
de conducător al 

european de fotbal.

an- 
Fnzo 

lui

„Compliment!!“ (Fe- 
Lucescu ît rvultu- 

■ă se despart

deținătoarea titlului

obicei, la poarta <ta- 
mulțimen 

jucătorilor. M-a sur-
asteantă

plaudați. Jucătorii noștri au 
rematcat acest gest, noi spe
răm, însă, să-i aplaudăm vic
torioși In meciurile 
din campionatul 
pentru ciștlgarea 
punctelor.

Firesc, „eroii lui 
cum aveau să fie numiți ju
cătorii români de un ziarist 
italian, se decontractau. tșl 
reveneau din Încleștarea celor 
90 de minute infernale, p« 
care le șl uitaseră, parcă, cu 
gîndul la meciul de miercuri, 
de la Craiova, cu Bordeaux, 
și la primăvara viitoare, 
returul cu echipa Italiei, 
masă binevenită, cu o 
priză foarte plăcută, felicitări 
telefonice din tară, și un ca
dou trimis de Ilie Năstase a- 
flat tn Italia, o sticlă de șam
panie pentru „punctul de aur 
de la Florența"

Seara, televiziunea italiană 
a Început comentariile, reluă
rile de faze, cu o doză eviden
tă de enervare, cu 
aduse arbitrului, 
pentru neacordarea 
naity tn favoarea 
Devenise foarte 
voința ca proaspeții campioni 
mondiali să clstige două punc
te din penalty tn fata echloel 
României. A doua zi de dimi
neață. presa italiană tuna șl 
fulgera împotriva arbitrului 
francez Konrath și reproșa e- 
chipel României că a făcut un 
joc strict de apărare, un „ca- 
tenaccio" excesiv, ca și cum 
n-am fi invătat și noi și alții 
acest catenaccio de la italieni. 
Exprimind un punct de vedere 
extrem de subiectiv, cronicile 
s-au întrecut în a-i incrimina 
pe arbitru și Pe aoărătorii 
noștri. Dar antrenorul echipei 
Italiei. Enzo Bearzot, care ne 
reamintește de calmul si chiar 
răceala lui Angelo Niculescu. 
declara în „Gazzetta dr’ln 
snort" de duminică ■ . Noi am 
fost cei care am predat lumii 
tactica apărării cu orice preț. 
Catenaccio făcut de români a 
fost justificat, pentru că voiau 
un rezultat egal pe care l-au 
obținut". Fireșt Bearzot ple
dează jn favoarea acordării 
penaltyului în faza în care 
Rossi a căzut dar iată ce de
clară arbitrul Konrath ziaru
lui „La Nazione" din Flo
rența : „tn faza respectivă nu 
am văzut nici o greșeală care 
ar fi putut să mă determine 
să hotărăsc sancțiunea maxi
mă — penalt.vul". Tn schimb, 
acesta justifică eliminarea lui 
Țicleanu pentru „piciorul în
fipt în stomacul lui Conti". In 
timp ce un ziar italian consi
deră că arbitrul l-a eliminat 
nemeritat ne Țicleanu din ioc.

Este clar, insă că oresa Ita
liană caută multi ..acari 
Păuni" pentru supărarea pro
dusă de punctul oierdut ceea 
ce rezultă îndeosebi dintr-un 
titlu de-o șchioapă, pe o pa
gină întreagă, a aceleeasi 
„Gazzetta dello sport" ..A.’em 
Mundialul și pierdem Europa?" 
Iată cauza cauzelor iritării de
formării și, din Dăcote. S’ a 
tonului de multe ori 
ticos fată de cei care 
cum se spune in fotbal 
tin un punct în deplasare 
echivalează cu o victorie.

Adăugăm. însă. faotu! 
presa italiană îndeosebi 
tosport" din Torino 
declarațiile integrale ale iucă- 
torilor noștri care resnin- 
firmatiile ziariștilor 
lari, ca de pildă :

lorgulescu • ..Rossi 
pe victima, n-a fost 
fel de 11 m !“

Țicleanu : „Eliminarea 
este injustă !“ :

Bălăci : .Mă 
văd o echipă a 
mai puternică" :

Lung : „Echipa 
făcut dovada unul 
spirit de luptă!"

Dealtfel ziarul 
dello sport-Stadio" 
te la 12 jucători din 
echipă și din adiționare rezul
tă • România 70,5, Italia 89. 
Deci, cai care se întrec în a 
scuza echipa lor și a vedea 
mai tntîi paiul din ochii al
tora strecoară, probabil fără 
să vrea Adevărul meciului de 
faot. singurul valabil : Ia 4 
decembrie, la Florența erh’na 
României a știut să la o îm- 
nortaniă ontlune în lunfa neu
tru 
na! 
din 
este

de acasă 
european 

tuturor

Lucescu",

la 
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sur-

reoroșuri 
îndeosebi 

unui pe- 
lui Rossi, 
interesantă
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acordă no- 
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calificarea în turneul fi- 
a! ramnlonatutui euronean 
1984 de la Paris. Acesta 
esențialul l...
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„Cupa României'1 la gimnastică

CRISTINA GRiGORAȘ A REINTRAT
CU SUCCES IN COMPETIȚII

După ultima etapă a turului Diviziei „A* de rutț&ij

STEAUA - LIDER, IN TIMP CE FARUL
în Divizia „A" de i

DOUĂ SURPRI2
REVINE IN DISPUTA PENTRU TITLU! ÎN CAMPIONATUL M

ARAD, 5 (prin telefon). Dumi
nică au fost desemnați ultimii 
cîștigători al „Cupei României" la 
gimnastică. Dacă unele din
tre unitățile de performan
ță au confirmat locurile 
fruntașe deținute și în anii 
precedenți, altele au urcat acum 
pentru prima oară pe podium. 
Este vorba, în primul r'nd, de 
CkS.Ș. Gheorgheni ale cărui 
succese se datoresc frumoaselor 
evoluții ale Iul Levente Molnar, 
cîștigător simbătă la individual 
compus în întrecerea maeștrilor 
și învingător, apoi, duminică în 
trei finale pe aparate. Vorbind 
de cîștigători să reținem, de a- 
semenea succesul repurtat la 
maestre de binecunoscuta noas
tră campioană Cristina Grigoraș, 
călduros aplaudată la revenirea 
ei în prim-planul activității corn- 
petiționare.

REZULTATE TEHNICE, ind. 
compus, maestre : 1. Cristina
Grigoraș (CSȘ Onești) 38,55, 2.
Mihaela Stănuleț (CSȘ Sibiu) 
38,05, 3. Maria Matei (CSO Baia 
Mare) 37,35 ; finale pe aparate, 
sărituri : 1. Cristina Grigoraș
19,40, 2. Dorina Ungureanu (CSȘ 
Sibiu) 19,15, 3. Mirela Barbălată 
(CSȘ Onești) 19,00 : paralele ; 1. 
Mirela Iordoc (CSȘ Triumf Buc.) 
18,75, 2. Dorina Ungureanu 18,60,
3. Cristina ZeTenca (CSȘ Dinamo 
Buc.) și Cristina Grigoraș 18,40 ; 
bîrnă : 1. Mihaela Stănuleț 19,35,
2. Dana Dumitru (CSȘ Arad) șl 
Maria Matei 18,80 ; so! : 1. Miha
ela Stănuleț și Maria Matei 19,20, 
3 Dorma Ungureanu 19,10 ; finale 
pe aparate, cat. IV—I, sărituri :
1. Violeta Burtescu (CSȘ Triumf) 
9,80, 2. Laura Cutina (CSȘ Dina
mo) 9,60, 3. Tania Boțea (Petro
lul) 9,50 ; paralele : 1. Daniela 
Silivaș (CSȘ Cetate Deva) și Vio
leta Burtescu 9,65, 2. Mihaela 
Anastasie (CSȘ Triumf) și Au
relia Do-bre (CSȘ Dinamo) 9,40 ; 
bîrnă : 1. Alina Joc (CSȘ Cetate 
Deva) si Violeta Burtescu 9,55,
2. Celestina Popa (Petrolul), Tania
Boțea și Daniela Silivaș 9,40 ; 
Bol : 1. Daniela Silivaș 9,80. 2.
Lenuța Rus (CSȘ 2 Buc.) și Lau
ra Cutina 9,60. GIMNASTICA 
RITMICA, finale pe aparate, 
cerc : 1. Doina Stăiculescu (Fla
căra roșie Buc.) 19,40, 2. Mihae
la Tănase (Brașovia) 19,10. 3.

Divizia „A“ de baschet masculin

DUPĂ TURNEUL DE LA CONSTANTA, 
MODIFICĂRI MINORE ÎN CLASAMENT

CONSTANȚA, 5 (prin tele
fon). In Sala sporturilor din 
localitate s-a încheiat turneul 
al cincelea al campionatului 
national de baschet masculin, 
ale cărui rezultate nu au pro
dus modificări importante în 
clasament. Acum, acesta se 
prezintă astfel : 1. Steaua 36 
p, 2. Dinamo București 34 p, 
3—5. Farul Constanta, LC.E.D. 
C.S.Ș. 4 București și Rapid 
București 29 p. 6. C.S.U. Ba
lanța Sibiu 27 p, 7. Universi
tatea C.S.Ș. Viitorul Cluj-Na- 
poca 25 p, 8—10. Dinamo Ora
dea, IMUAS Baia Mare și Po
litehnica C.S.Ș. Unirea Iași 24 
p, 11. C.S.U. Brașov 23 p, 12. 
Politehnica C.S.Ș. 2 București 
20 p. Rezultate :

FARUL — DINAMO ORA
DEA 84—65 (50—34). Avînd ca 
jucători de bază pe Băieeanu, 
Spînu, Pașca, Radu și Cucoș, 
constăntenii s-au distanțat, 
simbătă, de la început; în 
continuare, ei au jucat dezin
volt și spectaculos în fața unor 
adversari care rareori au reu
șit să le opună o rezistentă 
mai dîrză. Au înscris: Băicea- 
nu 24, Pașca 18, Spinu 16, Cu
coș 14, Radu 8. Șerban 2, Mol- 
doveanu 2 pentru învingători, 
respectiv llie 20, Gellert 13, 
U. Nagy 8, Antochi 6, Schuller 
6, Alexe 6, Tavaszi 4, M. Du
mitru 2. Arbitri : Em. Nico- 
lescu și I. David.

STEAUA — FARUL 110—84 
X61—40). Indisponibilitatea lui 
Mănăilă a afectat potențialul 
baschetbaliștilor de la Farul 
m meciul, și așa dificil, cu 
campionii țării. Totuși, jocul 
a fost echilibrat în primele 10 
minute, după care steliștii, 

’dominînd tot mai mult lupta 
sub panouri și interceptînd de
seori, s-au distanțat. Au mar
cat : Ermurache 29, Oczelak, 
22, Căpușan 13, Nelolitzchî 12,

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO PDOSOSPOIH IWW1EAEA
CONCURSUL PRONOSPORT DIN 

5 DECEMBRIE 1982
I. C.S.M. Sv. — Dunărea Gl. 1

II. Minerul G.H. — Gl. Buzău 1III. Mecanică fină — Aluminiu X
IV. Șoimii — Dimamo Victoria 1
V. ROVA -- Autobuzul 1VI. înfrățirea — F.C. Baia M. 2

VII. Bologna — Cavese X
VIII. Catania -- Arezzo 1

IX. Como — Milan 1
X. Lazio — Varese 1

XI. Lecce Foggia 1XTT. Monza — Atalanta 1
XTII. Perugia -- Palermo 1
Fond total de cîțtlguri: 1.251.142 lei.

Mirela Drăgulici (CSȘ 2 Buc) 
18,50 ; măciuci î 1. D. Stăiculescu 
19,20, 2. M. Tănase 19,10 3. M.
Drăgulici 18,50 ; panglici : 1. D. 
Stăiculescu 19,25, 2. M. Tănase 
19,10, 3. M. Drăgulici 18,40. Mas
culin, cat. IV : 1. C. Mirean
(Brașovia) 55,925, 2. M. Păun
(CSȘ Reșița) 55,475, 3. C. Boldor 
(CSȘ Arad) 53,925 ; cat. a IlI-a:
1. P. Pătăluță (CSȘ Dinamo Buc.) 
55,75, 2. R. Bora (CSȘ Arad) 55,70,
3. A. Cătănoiu (CSȘ Dinamo) 
55,05 ; cat. a II-a : 1. M. Teodo- 
rescu 55,30, 2. N. Băjenaru 54,40,
3. C. Șerbănescu (toți CSȘ Di
namo) 52,50 ; cat. I : 1. M. Kadar
55.25, 2. M. Gherman 54,95, 3. A. 
Sandu (toți CSȘ Sibiu) 54,05 ; 
finale pe aparate, sol : 1. D. 
Țarcă (Brașovia) 9,30, 2. R. Bora
9.25, 3. A. Sandu 9,10 ; cal cu
minere ; 1. M. Rizan (Olimpia
Craiova) 9,35, 2. P. Pătăluță 9,30, 
3. M. Gherman 9,25 ; inele : 1. 
M. Kadar 9,20, 2. A. Munteanu 
(Brașovia) șl P. Pătăluță 8,90 ; 
sărituri : 1. M. Kadar și P. Si
der’s (CSȘ Buzău) 9,350, 2. C.
Boldor 8,900 ; paralele : 1. M.
Rizan 9,50, 2. P. Pătăluță 9,40,
3. M. Gherman 9,25 ; bară î 1. 
M. Gherman și M. Teodorescu 
9,50, 2. M. Kadar 9,35 ; maeștri:
1. Levente Molnar (CSȘ Gheor
gheni) 56,45, 2. Dan Odorhean
(Steaua) 56,40, 3. Valentin Pintea 
(Steaua) 55,80 ; sol : 1. D. Odor
hean 19,55, 2. V. Pîntea 18,90, 3. 
Valentin Grecu (Dinamo) 18,60 ; 
cal cu mînere : 1. L. Molnar
19,30, 2. R. Bueuroi-u (Dinamo) 
18,40, 3. V. Pintea șl D. Odorhean 
18,35 ; inele : 1. L. Molnar 19,40,
2. R. Bucuroiu 18,90, 3. V. Pîn
tea 18,85 : sărituri : 1. D. Odor
hean 19,25, 2. V. Pîntea 18,95, 3. 
George Munteanu (Brașovia) 
18,65 ; paralele : 1. L. Molnar
18,85, 2. Octavian Ionașlu (Steaua) 
18,80, 3. D. Odorhean 18,70 ;
bară : 1. O. Ionașiu 18,55, 2. D. 
Odorhean 18,45, 3. B. Pîntea și 
L. Molnar 18,35 ; clasamente pe 
cluburi, gim. sportivă, feminin : 
1. C.S.Ș. Sibiu 80 p, 2. C.S.Ș. 
Onești 61 p, 3. C.S.Ș. Triumf 
București 52 p ; masculin : 1.
Steaua 119 p, 2. C.S.Ș. Gheorgheni 
80 p, 3. C.S.Ș. Dinamo Bucu
rești 76 p ; gimnastică ritmică : 
l. Flacăra roșie București 50 p.

Constantin MACOVEI

Opșitaru 12, V. Ion 8, Bărbu- 
lcscu 4, Brănișteanu 4, Scar- 
lat 2, C. Cernat 2, Rădulescu 
2 pentru învingători, respectiv 
Băieeanu 37, Cucoș 16, Radu 
10, L. Cernat 6, Pașca 5, Spî
nu 4, Moldoveanu 4, R. Mar- 
tinescu 2. Arbitri : G. Dutka 
și C. Dumitrache.

DINAMO BUCUREȘTI — 
I.C.E.D. 79—77 (41—38). La în
ceput â condus I.C.E.D., apoi 
Dinamo a egalat, a luat iniția
tiva și în min. 31 obținuse un 
avans de 10 puncte: 65—55. De 
aici, I.C.E.D. a pornit o cursă 
de urmărire, la capătul căreia 
a egalat (77—77), dar dinamo- 
viștii au obținut două arun
cări libere care le-au adus 
victoria. Au marcat : Uglai 19, 
Brabovcanu 16, Popa 16. Vi- 
nereanu 13, Niculescu 10, Da
vid 3, Ivascencu 2 pentru în
vingători, respectiv Carpen 23, 
Ardelean 20, Grădișteanu 16, 
Voicu 6, Pogonaru 4, Mihal- 
cca 4, Marinescu 4. Arbitri : 
G. Dutka și C. Dumitrache.

C.S.U. SIBIU — „U“ CLUJ- 
NAPOCA 93 —92 (56—48), RA
PID — C.S.U. BRAȘOV 76—68 
(45—35), POLITEHNICA IAȘI
— POLITEHNICA BUCUREȘTI
77—72 (41—40), STEAUA — 
IMUAS 82—50 (40—42), DI
NAMO ORADEA — POLITEH
NICA BUCUREȘTI 64—62 (38— 
31), IMUAS — C.S.U. BRAȘOV 
72—59 (29—32), DINAMO
BUCUREȘTI — POLITEHNICA 
IAȘI 73—43 (46—20), I.C.E.D.
— „U“ CLUJ-NAPOCA 100—88 
(46—50), RAPID — C.S.U. SI
BIU 82—69 (52—27).

® Aflăm trista veste a înce
tării din viață a lui Octav Di- 
mitriu, activist al C.N.E.F.S., 
membru al Comisiei de orga
nizări internaționale a F.I.B.A., 
fost, vreme îndelungată, secre
tar al Federației române de 
baschet.

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO 

DIN 5 DECEMBRIE
Extragerea I : 72 16 73 81 27 4 

8 75 22 76 57 62 ;
Extragerea a II-a : 85 36 70 17

48 63 15 49 34 38 51 14 ;
Extragerea a III-a : 87 30 2 5 

53 21 ;
Extragerea a IV-a : 43 4 15 17 

18 27 ;
Extragerea a V-a : 83 45 7 57 

82 48.
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :

639.267 LEI.

FARUL — DINAMO 13—9 
(6—6). CONSTANȚA, 5 (prin 
telefon). Ultimul meci de 
rugby al sezonului a fost ur
mărit aici cu un foarte mare 
interes (circa 5 000 de specta
tori, temperatură —6 grade), 
deoarece el era — pentru gaz
de, cel puțin — decisiv în pri
vința menținerii XV-lui Litora
lului în lupta pentru titlu. Vic
toria culorilor locale — indis
cutabilă — a avut darul de a 
readuc» zîmbetul speranței pe 
fețele numeroșilor și tempera
mentalilor suporteri ai Farului. 
Meciul nu s-a ridicat la un ni
vel deosebit, caracteristica sa 
de bază fiind dîrzenia celor 
două combatante, asprimea 
disputei, care însă s-a menținut 
în limitele unei totale sportivi
tăți. Jocul a fost, dealtfel, 
bine ținut în frîu de un ar
bitru tînăr, I. Vasilică (azi a 
împlinit 35 de ani !), energic 
și prompt în decizii, ajutat de 
V. Marinescu — București și 
de Gh. Voinea — Buzău.

Vîntui (din spate) permite i- 
chlpei bucureștene să ia iniția
tiva și să intre mai repede In 
ritm. Chiar în min. 3, o mar
gine favorabilă (cuplul Dara
ban, în special — Caragea s-a 
remarcat prin calitatea baloa- 
nelor oferite liniilor dinapoi).

Luptă acerbă pentru balon intre „pachetul" de înaintași al echi
pei Steaua și cel al Griviței Roșii. Foto : ION MIHAlCĂ
duce la o grămadă spontană, 
inițiată de Borș și Nache este 
surprins în ofsaid; l.p. de la 
20 m, CONSTANTIN transfor
mă și 0—3.Situația se repetă 
în min. 10, dar în partea cea
laltă a terenului: acțiunea e- 
nergică Mușat — Dumitru (a- 
mîndoi foarte activi pe toată 
durata partidei) și Zafiescu 
„cade“ în ofsaid ; l.p. BEZUȘ- 
CU : 3—3. Urmează cîtșva faze 
oare dacă ar fi fost finalizate 
ar fi putut întoarce soarta 
partidei, dar Dinamo le-a ratat 
cu seninătate. în min. 16, de 
pildă, fundașul Gh. Florea șu- 
tează în brațele lui FI. Ionescu, 
mingea rebondează, aripa di- 
namovistă o culege și se în
dreaptă spre eseu. Cînd să cul
ce balonul este însă percutată, 
prin placaj, de.Enc NecuJa și 
balonul îi scapă din brațe... 
Deci, mare ratare ! ! în min. 
18 CONSTANTIN readuce însă 
pe oaspeți în avantaj, prin l.p. 
3—6. în min. 25 prima fază 
bună a Farului pe treisferturi 
(compartiment care și-a mani
festat o superioritate netă) : 
Florea, intercalat, dar în mo
mentul încercării eseului se 
produce un „înainte" la nive
lul lui N. Dinu, pe aripă. în 
min. 36 Hoiban are un șut 
înalt, peste treisferturile dina- 
moviste, urmărește balonul, 
care însă îi sare prost. Dar 
la grămada formată, un jucă
tor oaspe. este surprins1 în of
said și BUZESCU realizează 
egalarea, prin l.p. : 6—6. în 
min. 44 V. ION aduce pentru 
prima oară gazdele în avantaj: 
l.p. de la 25 de metri : 9—6. 
Gazdele domină permanent, și 
cu ajutorul vîntului. în min. 
63, Dumitru, cu balonul în 
brațe, atrage înaintarea oaspe, 
creînd culoar penitru propriile 
treisferturi și balonul se scur
ge spre Lungu ; acesta, după 
o suită de fente, pasează lui 
N. DINU ; eseu la colț : 13—6. 
In min 66, o ultimă l.p. este 
izbutită de CONSTANTIN : 
13—9.

FARUL : Gh. Florea — N. 
Dinu, Lungu, Hoiban, Pllotschi 
— Bezușcu, V. Ion — Necula 
(62, Varga), Giuglea, Nache — 
Dumitru, FI. Constantin — Pri- 
secaru (74, Opriș, menajat după 
o accidentare anterioară), Tur- 
cu, Mușat. DINAMO : Petre — 
FI. Ionescu (41, Chiricencu), 
Marghescu, Constantin, Aldea — 
Podărescu, Paraschiv — Marin, 
Borș, M. Zafiescu — Caragea, 
Dăraban — Țurlea, Caraiman, 
C. Gheorghe. (Dimitrie CALLI- 
MACHI).

STEAUA — R.C. GRIVIȚA 
ROȘIE 10—9 (3—9). Marcată 
vizibil de ultima performanță 
a adversarei sale (victorie la 

Dinamo), Steaua a debutat ti
mid, lăsînt Griviței Roșii ini
țiativa. Ofertă... accep'aiă, mai 
ales după reușita lui TUDOSE 
— o l.p. în min. 4. Steaua 
va egala prin CODOI (l.p., min. 
16), dar Grivița Roșie se va 
menține la cîrma jocului, re- 
lunînd conducerea, tot prin 
TUDOSE (l.p., min. 27). Apoi 
își va spori avantajul (l.p. 
TUDOSE, min. 31). După as
pectul întîlnirii se părea că 
Grivița Roșie va realiza o 
nouă victorie, Steaua conti- 
nuiînd să rămînă în espectati- 
vă ; poatî urmărită pe undeva 
și de neșansă : în min. 34 
Enache a fost la un pas de 
eseu, Alexandru a ratat o Lp. 
(min. 51), iar Munteanu (min. 
54) a luat pe cont propriu o 
acțiune în „22“-ul advers, în 
loc să o valorifice împreună 
cu propriile treisferturi, com
plet libere. Se va reabilita 
însă în min. 62; după o l.p. 
executată la mină, tenacele 
taloner militar l-a lansat pe 
FUICU, aflat în apropierea fa
zei, care a sprintat scurt, în
scriind spectaculos un eseu. 
Steaua va trece net la timona 
meciului, în timp ce Grivița 
Roșie va începe să dea semne 
de oboseală. Pe acest fond, 
ALEXANDRU (min. 68) a adus 

echipa sa în avantaj, printr-un 
drop sigur: 10—9, scor final, 
dar... emoțiile nu s-au oprit 
aici, Tudose avînd trei l.p., 
iar Alexandru una, toate însă 
ratate, desigur, sub imperiul 
tensiunii. Arbitrul FI. Dudu — 
corect și lucid — a fost uneori 
prea larg vizavi de tendința spre 
duritate a unor jucători (Dinu, 
Munteanu îndeosebi). (Tiberiu 
STAMA).

R.C. SPORTUL STUDEN
ȚESC — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 13—0 (3—0). Gaz
dele au construit mai mult, a- 
flîndu-se tot timpul în jurul 
„22“-ului advers, dar s-au iz
bit de o defensivă greu pene- 
trabilă. Timișorenii, cu destui 
„anonimi", au pus aproape tot- 
tul pe cartea apărării. Și ast
fel, încercările de pătrundere 
ale lui A. Hariton, FI. Ata- 
nasiu, Galanda sau Gurămare 
au rămas — cu excepția drop- 
ului lui Paraschivescu 
(min. ,26) — nefructificate pînă în 
ultima parte a meciului, cînd, 
adunîndu-se mai iute. Sportul 
a reușit două eseuri (GURA- 
MARE, min. 60 și MERCA, 
min. 63, primul transformat 
de CUREA). Arbitraj, în ge
neral, bun. prestat de V. Chi- 
rondojan-Constanța. (Geo RA- 
ETCHD.

RAPID — POLITEHNICA 
16 FEBRUARIE 3—4 (0—0).
Joc de luptă, în care scorul
l-au  deschis gazdele (ȘIȘIU, 
l.p., min. 50), dar rezultatul 
l-au fixat oaspeții, prin STĂ- 
NILA — eseu, min. 79. A con
dus Gh. Bănceanu (Octavian 
GUȚU, coresp.).

C.S.M. SIBIU — GLORIA 
P.T.T. ARAD 20—12 (6-0).
Victorie meritată. Autori : SA- 
RAC, NEGRU, LEOH.DEAN 
și BURDUȘEL — cite un eseu. 
AMARIEI și IVANCIUC — cite 
o transformare pentru gazde, 
respectiv TIȚA — eseu și 
LECA — drop, l.p. și trans
formare. A arbitrat Șt. Crăciu- 
nescu-Bue. (S. BEU. coresp.).

ȘTIINȚA CEMIN — ȘTIINȚA 
PETROȘANI 6—6 (0—0). Meci 
echilibrat, de un bun nivel 
tehnic, rezultat echitabil. Rea
lizatori : TOADER — l.p. și 
CANDEA — drop pentru 

gazde, BUCOS — drop și l.p. 
pentru oaspeți. A arbitrat Gh. 
Huștiu-Buc. (A. (JRIȘAN, co
resp.).

POLITEHNICA IAȘI — RUL
MENTUL 19—9 (15—0).

în clasament conduce Steaua 
cu 37 p (lider al turului), ur
mată de Farul (34 p), Dinamo 
(33 p). Ultimele clasate : Uni
versitatea Timișoara (19 p.) și 
Gloria P.T.T. Arad (16 p).

Ieri s-au disputat 19 dintre 
cele 12 partide programate in 
campionatele primei divizii de 
volei la feminin, meciul Ra
pid — (Tiimpex Constanța a 
fost amîr.at in cursul zilei de 
simbătă, la cererea clubului 
bucureștean, deoarece giuleș- 
tencei,. — cu foarte multe in
disponibilități — nu puteau a- 
linia un... sextet; de asemenea, 
partida .,U“ CIuj-Napoca — 
C.S.M. Libertatea Sibiu, se va 
juca miercuri, deoarece Sala 
sporturilor a fost ocupată. 
Surprizele etapei au fost 
consemnate la Oradea și Galați, 
în campionatul masculin, lată 
amănuntele :

MASCULIN
C.S.U. ALUMINA ORADEA 

— STEAUA BUCUREȘTI 3—1 
(10, —12, 6, 13/. Cei circa cinci 
sute de spectatori prezenți în 
Sala sporturilor au asistat la 
un joc fiumos în primele 3 se
turi, in care bucureștenii au 
condus de fiecare dată : 5—0 
(setul I), 11—0 (II), 4—0 (III), 
dar orăder.ii au evoluat apoi 
excelent întoreînd rezultatul 
in favoarea lor in două rînduri, 
pentru ca, în finalul setului 4, 
să obțină o prețioasă victorie. 
Remareări . M.moie, Răduță. 
Horje ți Băgăian de la învin
gători. Arbitri: C. Pădararu (Ti
mișoara) — AI. Ignat (Tg. Mu
reș). (V. LORINCZ, coresp.).

C.S.U. OȚELUL GALAȚI — 
MOTORUL BAIA MARE 2—3 
(—7, —10, 3, 9, —12). Jjcînd
foarte slab, studenții au faci
litat victoria oaspeților — pe 
deplin meritată. Remarcați : 
Sirbu (C.S.U.). Marc si Ștreang 
(M). Arbitri : V. Săndutcscu 
(București) — D. Dobrescti 
(Ploiești). (T. SIRIOPOL, co
resp.).

EXPLORĂRI BAIA MARE — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA 
3—1 (5, 4, —15, 6). Gazdele
6-au impus clar în fața stu
denților care au resimțit lipsa 
lui Stoian (reținut <1; exame
ne). Ce: mai buni : Tutelea, 
Staicu (E), Braun (U). Arbitri : 
V. Albire (Brașov) — I. Niță 
(București). (O. NEMEȘ, coresp).

CALCULATORUL BUCU
REȘTI — C.S.M.U. SUCEAVA 
3—2 (6, —8, 4, —12, 11). Meci 
cu puține faze spectaculoase și 
nu atit de disputat pe cit a- 
ratâ scorul. „Strîngeren" lui s-a 
datorat îndeosebi.. soarelui, 
care a făcut ravagii pe o jumă
tate din terenul de ioc al sălii 
Olimpia, slăbind considerabil vi
zibilitatea. Au existat nume
roase momente în care mingea 
nu se mai zărea și cădea lingă 
jucători. Cu mai puține greșeli 
in linia a doua Bucureștenii au 
ciștigai pe merit. Semnificativă 
evoluția setului decisiv, în 
caie gazdele au valorificat mai 
bine (3—3) avantajul.. soare
lui din spate, în timp ce oaspe- 
ții au realizat doar 8—7 după 
schimb.», ca terenului. Remar
cați: Ion, Alexandru, Ioniță (C), 
Dumitru și Mirului (C.S.M.U.). 
Arbitrii M. Herța (Cluj-Napoca) 
și V. Vrăjescu (București) au 
condus bine un meci greu. (M. 
VESA).

SILVANIA ȘIMLEU SILVA- 
NJEI— TRACTORUL BRAȘOV 
3—0 (10, 5, 8). Meci la discre
ția gazdelor, care au evoluat 
foarte bine. Remarcați : Măș- 
cășan, Tutovan, Strauff, Cion- 
loș (S), Stancu și Oprea (T). 
Arbitri : C. Pitaru (Sibiu) — 
E. Ududec (Suceava). (M. ȘTE
FAN, coresp.).

CARPATI RM. VÎLCEA — 
DINAMO BUCUREȘTI 0—3 
(—9. —7, —9). Victorie pre
vizibilă a campionilor, din 
rîndul cărora s-au remar
cat Enescu, Dumănoiu și 
Căla-Cbițiga. Do la gazde au 
jucat mai bin.: Caiița și Coto- 
ranu. Vilcenii, timoiați, nu au 
rezistat docil cile o jumătate de 
set ir fața sextetului de bază 
dinamovist (nemodificat pe par
curs) Arbitri : M. Vlădescu 
(Brașov) — E. Mendel (Sibiu). 
(P. GEORNOYV, coresp.).

CLASAMENT

Aluminiu

1. DINAMO
2. Steaua
3. Silvan ia
4. Calculatorul
5. C.S.U.
6. Universitatea
7. Explorări
8. Tractorul
9. Motorul

10. Carnali
11. C.S.M.U.
12. C.S.U. Oțelul

Speranța GJ 
șan, Mirela I 
Corina Crivă( 
Victoria Ni 
foarte bine i 
arătînd acuri 
tehnice, dar 
facilitată de 
de școlărițe a 
au greșit api 
țiile de bază 
nici un corni 
tfără problem 
M. Stainate, 
rești). (A.B.).

MARATEX 
ȘTIINȚA BA 
7, 11). După 
greoi, gazdelt 
dificultale, în 
tații fom te 
Margareta Cri 
volscbi (M), 1 
Arbitri : M. 1 
(N. OVIDIU,

FLACARA 
REȘTI — C.S 
LĂȚI 3—0 ( 
modestă a s 
n-au emis pr. 
gazdelor în j 
partidei le-a 
mularca mai ’ 
deosebi în se 
bune Je la 
fost Daniela 
Ncdclcu și L 
la învinse G< 
Crina F.?ută 
chi... Arbitra 
rcanu (Cluj- 
Arnieanu (Bu

FARUL COI 
NICILINA L* 
12, 10). Joc c 
modestă. S-ai 
niza Gelil ș: 
— de la Far 
deanu — de 
ENACHE, cori

în clasa men 
(și 4 restanț 
învinsă Dinan 
mată de C.S.I 
btu (un joc 
Flacara roșie 
te 21 p Mar 
Știința Bacău 
Iul Ga1a(i 
Chimpcx C 
mai puțin) s 
cu cite 18 p, 
( ouă jocuri 
Calculatorul I 
17 p, „U“ CI 
jocuri mai puț 
(două jocuri

7 7 0 21: 2 14
7 5 2 18:11 12
752 15:11 12
7 4 3 17:12 11
7 4 3 14:14 11
7 3 4 14:12 10
7 3 4 15:14 10
7 3 4 12:15 10
7 3 4 11:18 10
7 2 5 10:19 9
7 2 5 8:18 9
7 1 6 9:20 8

FEMININ

DINAMO — CALCULATO- 
RUL BUCUREȘTI 3—0 (1, 2, 7). 
Dinamovisttlc, in sextetul :

SER
C.S.M. SUCI 

DUNAREA G 
SUCEAVA, 5 

în id^d unui s 
pe un timp sp. 
cea va a ooțint 
cilă, dar me 
plus, față de 
un jucător cai 
renui vivadam 
bună pregătire 
care, dublată c 
torie, a condu 
două puncte < 
țioase. Prima 
avantajul suce 
funu cei care 
start prin joci 
nic și șuturile 
Cxse (dealtfel, 
mult docil- int 
lâțeană...). Uni 
fie Înscris în 
AVADANEI cai 
parcă adversar 
să-și pregăteas 
tru șut și să 
rit (im careu, 
petrec scene i 
ții pretinzînd « 
vean și-a poți 
mma, ceea ce 
portarul Iordăc 
șui Ichim fac 
șierul E. Oțele 
larea golului, 
cealaltă parte, 
II ajunge ap: 
oaspeților, undt 
cu Balaban. S: 
în care arbitr 
Petrescu, dea! 
pierdut control 
țenii sînt foarte 
lare prin Bal 
în min. 42, p. 
pauză, cînd s-c 
sportiv, tot ei 
situație în mir 
ghluc.

C.S.M. : Crist 
tescu, Bozi (m 
Radu, Papuc —- 
nci, Neacșu — 
I, Cașuba.

C. 
cu —- Plsău, A K,-,r<ocSj _
70 Pascu), Bej» 
Hanghiuc (ml 
Diaconescu.

Mir
GLOR'A BIST 

PROGRESUL Bl
BISTRIȚA, 5 

Partida a încei 
alert, în care , 
fost Gloria. D 
au deschis scor
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‘CUUN
I

'&NAMO- SPORlUL STUDENȚESC 5-1 (1-1)

i acest meci, disputat Sim
la ora prinzului. tribu- 

stadionului din Șoseaua

Poina Moro- 
Irina Velicu, 
oria Baiiciu), 
u au jucat 
ta privințele, 
in execuțiile 
tea lor a fost 
sta la nivel 
•sarelor. care 
toate execu- 
au contat în 
ent. Arbitraj 

Nedelcu — 
din Bucu-

I
I
I
I
I

. MARE — 
1—1 (—9, 10, 
îceput mai 

impus fără 
i unei pres- 

Remarcate: 
ilvia Dobro- 
Mangeac (S). 
- V. Arhire. 
P.)
IE BUCU- 
TELUL GA- 
11). Replică 
elor, care 

Relaxarea 
a doua a 
s insă acu- 
puncte (în- 
Cele mai 

ătoare au 
ici, Emilia 
ittz, iar de 

Cojocaru, 
ina Dcbros- 
: V. Chio- 

0 - I 
). (M. Fr.). 
ITA — PE- 
-1 (9, —13, 
:ură tehnică 
larcat Gui
ana Miron 
rmen Cuij- 
licilina. (N.

I
I
I
I
I
I
I
I

I

ă 13 etape 
induce

24 p, 
ertatea 
puțin) 
ești cu 
Baia Mare, 
I.S.U. Oțe-

19 p, 
a (un joc 
icilina Iași 

Constanta 
puțin) și 

(ti cu cite 
>oca (două 
p și Rapid 
uțin) 11 p.

ne- 
ur- 
Si- 

și 
cî-

I
- c.s.u.
I-O (1-0)

telefon), 
arhipnn și 
C.S.M. Su- 
ctorie difi- 
avînd în 
nu numai 

ominat te
și o mai 

i generală, 
ița de vie- 
îștigarea a 
de pre- 
mcepe în 
Avă dan ei 

ențiază din 
calm, teh- 
n de pre
miat mai 
ech.pă gă- 

avea să 
de același 

totizîndu-și, 
avut timp 

gea pen- 
nestinghe- 

îtinuare se 
ile, oaspe- 
torul suce- 
ingea cu 
s-a părut, 

și mijloca- 
ig“ la tu- 
:ltînd anu- 
ap ce, de 
ul Cristian 
ie careul 
j altercație 
:va minute 
șovean R. 
□rect, a 
jlui. Gălă- 
pe de ega- 
i Bejenaru 
ca, după 

mult inal 
)ă o bună 
prin Han-

— Cris- 
Chirită), 

cu, Avăda- 
, - Petrescu,
Iordăches- 

îei, B orali, 
ch”Yi (mm.
Stroe — 

Tararache), -4
JDORAN

F.C.M.
4-0 (2-0)

telefon), 
tr-un ritm 

întîi“ a 
blstrițenii 

tul de re-

I 
I
I
I
I
I
I

La 
bătă 
nele 
Ștefan cel Mare au fost goale. 
Fără nici o miză in joc. Spor
tul studențesc și Dinamo au 
evoluat pentru... antrenorii lor. 
care au trecut prin ..filtru" 
(„alb-negrii“ în mai mare mă
sură) mai mulți viitori jucă
tori divizionari „A“. Campionii 
(mai omogeni în teren), după 
multe ratări, s-au văzut con
duși, in min. 22 — in 
golului marcat de LALA (un 

cu excelente calități), 
apoi, numai cinci 

va 
frumos șut sub 

După pauză.

(min. 
Țăl- 

(min.
Scor

urma

„vîrf“ 
Vor trece, 
minute și MULȚESCU 
gala cu un 
„transversală' 
poarta studenților, apărată de 
Crăciun (împrumutat de la Si
rena.
toare 
forată

e-

DRAGNEA (min. 47 și 48, pri
mul din 11 m), VĂETUȘ 
75, „cap“ la centrarea lui 
rar) și HARALAMBIE 
85, acțiune personală),
final : 5—1 pentru Dinamo.

Arbitru] bucureștean M. Li- 
că a condus bine formațiile : 
SPORTUL STUDENȚESC: Cră
ciun (min. 82 Trică)
cu, 
CU
Gh. Georgescu (min. 67 Traș- 
că). - -- - -------
GESCU. LALA.
(min. 82 G. Dumitru) ; 

NAMO : Dima - Vlad, I. 
RIN. Dumitrescu (min. 68 
ceanu), Stănescu (min. 46 
tuș) - MULȚESCU (min.

. Haralambie), L. Moldovan,
COJOCARU — ȚALNAR.
DRAGNEA. STREDIE (min. 78 
Drăghici).

Stelion TRANDAFIRESCU

Iones-
Iliescu. L. Petre. RADU- 
— Preda (min. 49 Olaru),

A. Munteanu — A. GEOR- 
GROZAVU 

DI
MA- 
Del- 
Văe- 

60

cite intervenții salva- 
a avut !) va mai fi per- 
de încă patru ori prin
STEAUA - F. C. CONSTANȚA 5-1 (1-0)

Partida disputată in deschi
derea cuplajului de ieri dimi
neață, de pe Stadionul Repu
blicii, s-a aflat. In general, ' la 
discreția echipei bucureștene, 
care și-a materializat 
oritatea ‘
după pauză, cind și 
spectacolului oferit 
două combatante (

PETROLUL - C. S. TÎRGOVIȘTE 4-2 (2-1)

1
1

1 
2 
3
4.

0
1
2
2

1. ..
2 Corvlnul
3

1
2.
3.
4

GrupaCHIMIA
F. C. Olt 
F. C. Argeș 
Univ, Craiova

Grupa 
PETROLUL 
C. S. Tîrgoviște 
S. C. Ba eâ a 
Politehnica lași

Grupa a 
„POLI“ TIMIȘ.

Meciul vedetă, dc pe stadio
nul din Ploiești, care avea să 
decidă pe ciștigătoarea grupei 
a Il-a, a fost de bună factură, 
cu multe faze de poartă, dar 
și cu destule și n .dorite ac
cente de duritate. Au ciștigat 
ploieștenii, deoarece ei au a- 
vut mai mult timp inițiativa 
și și-au creat numeroase 
tuații de gol, dintre care 
fructificat patru. De cealaltă 
parte, tîrgoviștenii au declan
șat și ei unele 
periculoase, la 
au înscris două 
a fost deschis
(min. 9 — reluare a balonului 
respins de Mia), dar oaspeții 
au egalat repede, in min. 14, 
prin LUCIAN, care i-a driblat 
pe Jipa, ieșit in afara careu
lui ! în min. 35, Bratosin a 
fost faultat in careu de Agiu 
și ȘTEFĂNESCU a transfor
mat precis penalty-ul acordat.

CHIMIA RM. VILCEA -
RM. VÎLCEA, 5 (prin tele

fon). Iureșul Chimiei din star
tul partidei iși are concreti
zarea în min. 10, cind CARA
BAGEAC a ‘ 
o centrare a 
domină cu 
două bare, 
(min. 27) și 
38), dar cei 
vor fi piteștenii, prin TOMA 
(min. 44), 
penalty-ul 
comis de 
Turcu. La 
nesc in trombă și, 
primului sfert de 
prizei secunde, vor marca trei 
goluri, prin LASCONI (min.

F. C. OLT. - UNIV.
Partidă plăcută, in unele mo

mente jocul fiind echilibrat ca 
urmare a replicii cuiajoase a 
tinerilor jucători ai Universi
tății, ei avînd chiar posibili
tatea de a obține un rezultat 
de egalitate, însă lipsa de ex
periență și-a spus cuvîntul. 
Scorul a fost deschis de M. 
POPESCU (min. 11). Egalarca 
survine 
TRESCHIN a transformat 
lovitură de la 11 m. F.C. 
se desprinde prin golurile 
BĂRBULESCU (mm. 44 — 
penalty) și STATE (min. 
Scorul final este, stabilit 
A. POPESCU (min. 55).

Arbitrul FI. Tăbircă (Rm. 
Vilcea) a condus bine forma
țiile : F.C. OLT s Windt (min. 
57 Ariciu) — Prepeliță, BA
LAUR, Ionașcu, Vrăjitoru — 
BĂRBULESCU, M. Popescu,

si- 
au

contraatacuri 
capătul cărora 
goluri. Scorul 
de GRIGORE

Imediat după pauză, in min. 
47, COZAREC a catapultat, de 
Ia 20 m, balonul la vinclu por
ții lui Voinca, 
la 3—1, iar in 
cris BUTUFEI. 
nute inainte de 
a redus din handicap, 
din apropiere.

Arbitru! L. Ci ucu 
rești) a condus foarte 
chipele : PETROLUL : 
COJOCARU, Stanciu, 
FEI, Toma (min. 9 Bratosin) — 
GRIGORE, COZAREC (min. 
74 S. Cringașu), Pancu (min. 
72 Gălățeanu) — Ștefănescu, 
SIMACIU, Călin. C.S. TÎRGO
VIȘTE : MIA (min. 46 Voinea)
— Agiu, DUMITRESCU, ~ 
Pitaru (mm. 46 TURCU) 
Constantin, KALLO, 
(min. 46 Aelenei) — O. 
PESCU, LUCIAN, Greaca 
36 Petre).

Gheorghe NERTEA
F. C. ARGEȘ 4-1 (1-1)

46 și 60) și CARABAGEAC 
(min. 59).

Arbitrul I. Velea (Craiova) a 
condus bine următoarele for
mații : CHIMIA : Pavel — 
BASNO, Preda (min. 46 LAS- 
CONI), Tudoroiu (min. 46 U- 
drea), CINCA — Niculcea 
(min. 46 Văcariu), Iovan, CA
RABAGEAC — Verigeanu, 
Diaconeasa (min. 46 Teleșpan), 
Gîngu (min. 60 Stanca) ; F.C. 
ARGEȘ : Istrate — Voicu, Gri- 
goraș (min. 65 Mușat), CÎRS- 
TEA, IOSIF (min. 65 Coman)
— Olteanu, Toma, Aloman — 
Moromete, TURCU. Margelatu.

ridicind scorul 
min. 79 a ins- 
Cu două mi- 
finai, LUCIAN 

mareînd

(Bucu- 
bine e- 
Jipa — 
BUTU-

Ene,

Isaia
PO- 

(min.

1.
2. 0 

0
0 
0

0 
1
2
3

8
4
2
0

A.S.A. Tg. Mureș 3 0 
Jiul 3 0

Grupa a IV-a
STEAUA 3 3
Dinamo 3 2

3. F. C. Constanța 3 1
1. Sportul stud. 3 0
• MorțI, 7 decembrie, vor 

loc semilrnolele : Chimia -
Timișoara (la Rm. Vilcea) și 
Iul — Steaua (la Plo ești).

„POLI" TIMIȘOARA 
CORVINUL 4-3 (2-1)

TIMIȘOARA 5 (prin tele
fon). După ce, in min. 7, 
Bozeșan a ratat o lovitură de 
la 11 m, in min. 16 Poli
tehnica deschide scorul prin 
PALEA, care a fructificat cen
trarea lui Bozeșan. Hunedo- 
renii vor egala in min. 32 tirin 
COJOCARU. Studenții vor 
intra la cabine în avantaj, 
prin golul inscris de ANGHEL. 
(min. 43). „Poli" va reuși desprin
derea abia spre final prin go
lurile lui WOLTZ (min. 75) și 
PĂLTINIȘAN (min. 86). Hu- 
nedorenii nu renunță, golurile 
lui DANAEATA (min. 89) și 
DUBINCTUC (min. 90) creînd 
mari emoții în tribune. A arbitrat 
bine L. Vor6s (Reșița): „POLI“ 

SUCIU - Șunda. PĂLTINI- 
ȘAN, Șerbănoiu (min. 46 Cră
ciun). Lehman — Manea (min. 
46 Cărpinișan) Palea. BOZE
ȘAN (min. 46 Woltz) — An
ghel. Ștefanovici (min. 46 BO
BOC). T. Nicolae : CORVINUL: 
Rus — Bucur Păsat. Dubin- 
ciuc, Bădilas — Dumitreasa. 
Miatov, PETCU — Dumitrache 
(min. 62 Dănăeață). Cojocaru 
(min. 65 Ormenișanl, Tîrnoveanu.

C. CREȚU — coresp.

avea 
„Poli* 
Petro-

șesc să înscrie singurul lor gol 
în min. 63, prin ZAHIU, care 
a fructificat o centrare a lui 
Mănăilă. Finalul va aparține 
însă net steliștilor, care au 
majorat scorul prin MAJARU 
(min. 75 și 78, al doilea gol din 
penalty) și FODOR (min. 89).

Arbitrul N. Gogoașe (Buzău) 
echipele : 
- Eduard

superi- 
indeosebi 
calitatea 
de cele 

(influențată 
negativ în primele 45 de mi
nute de frigul pătrunzător și 
terenul înghețat) a devenit e- 
vident mai bună. Steaua a reu
șit să deschidă scorul în min. 
19, cind MUREȘAN, a reluat, 
cu capul, o centrare a lui Zam
fir, după care Șt. Popa a tri
mis mingea in bară (min. 35). 
La șase minute după pauză 
. ortarul constănțcan greșește 
flagrant nereținînd mingea șu
tată dc Popa, pe care BALINT 
o va trimite in plasă. Ieșind mai 
mult la joc decît o făcuseră in 
prima repriză, constănțenii reu-

S. C- BACĂU - POLITEHNICA IAȘI 3-2 (2-1
PLOIEȘTI, 

Partida din 
plajului de 
trolul a dat 
formației băcăuane. Mai deciși 
în ofensivă, jucătorii antrenați- 
de Nicolae Vătafu au reușit să 
se impună și, pină la urmă, să 
tranșeze în favoarea lor dis
puta cu studenții ieșeni. Sco
rul a fost deschis de ANTOHI 
(min. 9), ieșenii au egalat prin 
AGACHI (min. 20 — șut de Ia 
distanță), pentru ca, în min. 
26, BALCANU să fructifice o 
centrare a lui Penoff. După 
pauză, ieșenii au reușit să e- 
galeze prin SOARE (min. 58), 
dar băcăuanii au marcat golul

sa în joe

bine 
Nițu

5 (prin telefon), 
deschiderea cu

pe stadionul Pe- 
cîștig de cauză

a condus 
STEAUA • 
(min. 64 Roman)'. FL. MARIN, 
BELODEDICI, Fodor
ca, MUREȘ AN. (min. 78 Bar
bu), ST. POPA — D. Zamfir 
(min. 46 BALINT), Cimpeanu 
II, Mnjaru. F. C. CONSTAN
TA : Focșeneanu — Purcărea, 
I. Constantinescu, ZAHIU. 
Caramalău (min. 46 Turcu) — 
Gache (min. 46 Marinof), Pa- 
naite (min. 66 Popovici), Pet- 
cu — Mănăilă, Rusu. Moldo- 
cu — Mănăilă, Rusu, Moldovan.

Constantin FIRĂNESCU

— Stoi-

victoriei, in min. 73, prin AN- 
TOHI, care a reluat in plasă 
mingea șutată de Botez 
lovitură liberă : 3—2.

Arbitrul S. Pantclimonescu 
(Ploiești) a condus foarte bine 
formațiile : S.C. BACAU :
Popa — Mareș (min. 65 Duca), 
BOTEZ, ARTENI, Elisei (thin. 
46 Andromc) — Cărpuci, Ene 
(min. 65 Hodină), VISCREANU 
— Penoff, ANTCHI, Balcanu 
(min. 46 Anghel). POLITEH
NICA : Cimpeanu (min. 46 
DOHOT) — Cănănău. Gheor
ghiu, AGACIII, C. IONESCU — 
Paveliuc, Kereszi, Tănase (min. 
46 Dima) — Soare, M. Radu, 
Burdujan.

din

deschis scorul, Ia 
lui Basno. Vîlceni’ 
autoritate, au și 
prin Verigeanu 
Carabageac (min. 
care vor înscrie

care a transformat 
acordat la un fault 
Preda 
reluare,

asupra lui 
gazdele por- 
pe parcursul 
oră al Te

in min. 22, cind 
o 

Olt 
lui 

din 
48). 
de

DUNĂREA C.S.II. CALAU RAPID BUCUREȘTI Șl ||J. ARAD,
pede, în min. 6, prin BOCA, 
care a șutat fulgerător, din a- 
tara careului. In min. 14 și 20, 
Dănilă și D. Nicolae ratează din 
situații favorabile. în continua
re, echipa antrenată de I. 
Nunweiller domină cu autoritate, 
aceasta datorită liniei de mijlîîtr, 
care alimentează cu mingi utile 
atacul, în care D. Nicolae și 
Dănilă realizează faze de efect 
în careul oaspeților. Scorul va 
fi majorat în min. 23, cind D. 
NICOLAE înscrie în urma unei 
combinații subtile cu Dănilă. 
Putea fi 3—0 in min. 30, însă 
Moga a șutat pe lingă poartă 
din poziție bună.

După pauză, partida are ace
lași aspect, dominare categorică 
a gazdelor, care iși concreti
zează superioritatea în min. 53, 
chid DANILA ridică scorul la 
3—0, în urma unei centrări pri
mite de la Boca. In min. 60 
Florea ratează un penalty, dar 
va fi 4—0 în min. 90, prin go
lul marcat de MOGA, din inte
riorul careului. Oaspeții au 
fost inexistenți în atac, ei ne
reușind să șuteze decît de două 
ori spre poartă.

Arbitrul I. Dima (Sighișoara) 
a condus bine următoarele for
mații : GLORIA : Bologan — 
Ilovan (min. 80 Ivan), Hurloi, 
Beldie, Butuza — Boca, Florea, 
Moga — I. Nicolae, Dănilă, D. 
Nicolae (min. 73 I. Gheorghe). 
F.C.M. PROGRESUL : Trofin — 
Panțuru (min. 46 Moroianu), Tri- 
fina, Nelcu, Ghiță — Bulancca, 
Darie, Cireașă, Pctrache — 
Văsîi, Pamfll.

Vasile IORDACHE
PRAHOVA PLOIEȘTI — C.S.M 

BORZEȘTI 1—2 (0—1). Meciul s-a 
disputat la Plopen-i. Au marcat : 
N. Florian (mim. 57), respectiv 
Pandichi (min. 41 și 90).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
I.M.U. MEDGIDIA 1—0 (0—0).
Unicul gol a fost realizat de 
Ivanov (min. 69).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— GLORIA BUZĂU 2—0 (1—0).
Au înscris : Florea (min. 45) și 
Daseălu (mim. 70).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
VIITORUL MECANICA VASLUI 
2—1 (1—0). Autorii goi urilor : 
Gălan (mim. 39), Iacob (mim. 50, 
autogol), res-pectiv D. Ionescu 
(nrn. 77).

C.S. BOTOȘANI — VIITORUL 
GHEORGHENI 3—0 (1—0). Au în
scris : Maro vei (min. 7) și Epure 
(min. 52 și G7).

DUNĂREA CĂLĂRAȘI — DEL
TA TULCEA 7—1 (3—1). Au mar
cat : Costea (mim. 1), Filimon 
(min. 41 și 63), Cațană (min. 34 
și 81), Gheorghe (min. 47 și 54), 
respectiv Ingea (min. 9).

OTELUL GALAȚI — C.S.M. SF. 
GHEORGHE 3—0 (2—0). Autorii
golurilor : Pachițeanu (min. 14 și 
29) și Ciobanu (min. 47).

Relatări de la V. Frîncu, C. 
Rusu, D. Bolohan, FI. Jechianu, 
T. Ungureanu, N. Constantinescu 
și Gh. Arsenie.

1. DUNĂREA CSU 17 10 4 3 37-13 24
2. C.S.M. Sv. 17 9 4 4 21-14 22
3. Gloria Bistrița 17 9 1 7 29-16 19
4. Gloria Buzău 17 8 3 6 27-19 19
5. F.C.M. Prog Br. 17 9 1 7 31-24 19
6. Oțelul Galați 17 8 3 6 27-21 19
7. Ceahlăul P.N. 17 8 2 7 26-24 18
8. C.S.M. Borzești 17 8 2 7 17-18 18
9. Dunârea CI. 17 8 1 8 23-29 17

10. Prahova Ploiești 17 7 2 8 21-20 16
11. Minerul G.H.* 17 9 0 8 22-28 16
12. Delta Tulcea 17 7 2 8 20-31 16
13. C. S. Botoșani 17 7 1 9 20-17 15
14. I.M.U. Medg. 17 5 4 8 19-25 14
15. Unirea D. Focș. 17 6 2 9 16-23 14
16. C.S.M. Sf. Gh. 17 6 2 9 15-24 14
17. Viit. M. Vaslui 17 5 2 10 20-27 12
18. Viit. Gheorgh. 17 5 2 10 15-33 12

) Echipa penalizata cu douâ
puncte.

SERIA A Il-a
RAPID - CHIMICA 

TIRNAVENI 1-0 (1-0)
Evoluînd deparre de posibilități 

și așteptări, Rapid a obținut 
ieri o victorie meritată, dar 
destul de chinuită în fața unei 
echipe, Chimica Tîrnăveni, care 
— ca și în precedentele confrun
tări directe de la București — 
i-a dat o replică viguroasă și a 
lăsat din nou publicului din 
Capitală o bună impresie prin 
jocul de ansamblu prestat. Vă
dit incomodați de marcajul strîns 
al oaspeților, rapidiștii și-au 
creat puține ocazii clare de fruc
tificare a dominării lor terito
riale, iar golul cart le-a adus 
victoria a căzut oarecum întîm- 
plător, în min. 43, după un cor
ner, cînd Ia una din nuținele 
bîlbîieli ale apărării celor din 
Tîrnăveni. DAMASCTJIN s-a tre
zit cu mingea Ia picior, în mii
le cui careului, nemaiavind de fă
cut altceva decît s-o trimită în 
plasă. Cu șase minute înainte de 
acest gol, portarul oaspeților, 
Vunvulea, apărase un penalty

slab executat dc Manca (tot el 
fusese cel faultat în careu).

In repriza secundă, portarii 
ambelor echipe (Mânu in min. 50 
și Vunvulea in min. 61) au blo
cat salvator pătrunderile unor 
înaintași adverși. Din min. 76, 
Chimica a rămas în 10 oameni 
(prin eliminarea lui Deac pen
tru faulturi repetate), dar Rapid 
nu a putut valorifica situația 
favorabilă creată.

Arbitrul N. Dincscu (Rm. Vîl- 
cea) a condus foarte bine urmă
toarele formații : RAPID : Mânu
— I. Popescu, Pirvii, Tiță, Ispas
— Ion Ion, l'araschiv, Șișcă — 
Avram (min. 63 Iancu), Damas- 
chin, Manea ; CHIMICA : Vun
vulea — Banei, Fodor, Deac, 
Pop — Cenan, Vig, IIîncu — 
Szalteleki, Muntean (min. 77 O- 
prișor), Marton.

F. CONSTANTIN 
MECANICA FINÂ-STEAUA 

BUCUREȘTI - I.P. ALUMINIU 
SLATINA 0-0

I.P. Aluminiu Siatina a ple
cat de la București cu un punct, 
mare, ceea ce a și dorit pen
tru a se menține în plasa lide
rului seriei a II-a. Pentru rea
lizarea scorului de egalitate, oas
peții au pus accentul pe defen
sivă, mai ales in partea a doua 
a meciului, cind rareori s-au 
apropiat de poarta adversă, ei 
încercînd vigilența portarului 
Voichin cu șuturi de la distan
ță, expediate de ...fundașul 
Asaftei. Din această cauză, 
bucureștenii au avut în perma
nență inițiativa, uneori au domi
nat cu autoritate, dar înaintașii 
au șutat rareori sau imprecis.

Prima repriză a fost mai in
teresantă, mai ales prin numă
rul mare de situații ratate. Se
ria ocaziilor irosite a deschis-o 
Din, în min. 3, cînd a fost de
posedat cu destulă ușurință de 
portarul gazdelor. Apoi, au ur
mat cele ale Mecanicii fine, prin 
Cozma (min. 21, acțiune pe cont 
propriu, a ajuns în careu, însă 
a șutat defectuos, pe lingă poar
tă !), M. Ghiță (singur la 13—14 
m, a expediat balonul în bară 
în min. 25) șl V. Păun (min. 
37, de la 16 m, din nou în bară!), 
în repriza secundă, din nou M. 
Ghiță, în min. 47, a fost la un 
pas de a deschide scorul, dar 
a trimis balonul mult peste 
poartă. Pînă la sfîr^it, am asis
tat la dominarea sterilă a local
nicilor și la sporadicele con
traatacuri ale formației oaspe,

S. GEORNOIU-coresp.
CRAIOVA 3-2 (2-1)
STATE — Biscă, Pițurcă (min. 
70 Baboi), RĂDUȚ. UNIV. 
CRAIOVA : Bărăga — C. Po
pescu (min. 67 Roz), Găman, 
Murgan, CREȚU — I. Popescu, 
Ștefan, CIOROIANU — A. 
POPESCU, Firănescu, Treschin.

P. GEORNOIU-coresp.
JIUL - A.S.A. TG. MUREȘ 4-4 (1-2)

Cele două formații au furni
zat o partidă plăcută, cu mul
te faze de poartă, numeroase 
ratări, dar și cu opt goluri. 
Palpitanta evoluție a scorului 
a ridicat și ea cota de interes 
a meciului: 1—0 VA 
38), 1—1 BODONI 
1—2 BODONI (min. 
VARGA (min. 49), 
MARIAN (min 56), 
ZEKAȘ (min. 74), 4—3 VAR
GA (min. 78) și 4—4 VARO 
(portarul de rezervă, introdus

pe teren ca atacant, min. 83).
Arbitrul D. Vatran (Arad) a

condus bine următoarele for-
- V.

Popa.
VARGA, Șumu- 

46 Dina). Vesa 
M. MARIAN, 
Biro II — 

COSTIN. Hor- 
I Dulău, Covaci 

— BODONI (min. 70 Varo), 
FAZEKAȘ. Ciorceri.

Șt. CREȚU-coresp.

mâții : JIUL: Racoltea 
Popa. VÎNATORU^ M. 
Szekely

«3A (min. lanschi (min.
(min. 40), — P. Grigore.
45), 2—2 Stana. A.S.A. :
3—2 M. Marton. Jenei.
3—3 FA- vath — Both I

HDtfil DE TOAMNĂ
dar nici ele nu s-au concreti
zat pe tabela de marcaj. A ar
bitrat bine N. Kainca (Bîrlad).

MECANICA FINĂ STEAUA : 
Vochin — Cozma, Pitulice, A. 
Ghiță, Zamlirescu — Olteanu 
(min. 53 Dragne), latan (min. 
63 Feschiu), M. Gliițâ — V. 
Păun, P. Dumitru, Marcu. I. P. 
ALUMINIU SLATINA : Ciurea 
— Cotoșman, Vlad, Stanciu, A- 
saftei — S. Lețea, ciocioană, 
N. Păun — M. Lețea, Din, I. 
Petre.

P. VINTILÂ

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
UNIREA ALEXANDRIA 1—0 
(0—0). Unicul gol a fost realizat 
de C. Ene (miin. 56, din 11 m).

ȘOIMII IPA SIBIU — DINA
MO VICTORIA BUCUREȘTI 2—1 
(1—0). Autorii golurilor : S. Mar
cu (min. 35), Coca (min. 85), 
respectiv Glonț (min. 82).

CARPAȚI MIRȘA — MINERUL 
MOTRU 4—0 (2—0). Au înscris : 
Voiculeț (min. 25). Fățan (min. 
40 și 53), și Gașpar (min. 48, 
autogol).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
C.S.M. DROBETA TR. SEVERIN 
1—0 (0—0). A marcat : Ioniță
(min. 50).

ROVA ROȘIORI — AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 3—0 (3—0). Au
torii golurilor : Lungu (min. 3) 
și Cămui (min. 25 Și 23).

PANDURII TG. JIU — META
LUL BUCUREȘTI 3—2 (2—0). Au 
marcat : Găman (min 3), Gugu 
(min. 20 și 59), respectiv Viși- 
noiu (min. 49) și Nica (min. 84).

Meciul PROGRESUL VULCAN 
BUCUREȘTI — LUCEAFĂRUL 
BUCUREȘTI a fost amînat.

Relatări de la N. ștefan, S. 
Beu, M. Verzescu, M. Țacăl, T.

* Echipa penalizată cu patru puncte.

Negulcscu și M. Băloi.
1. RAPID Buc. 17 12 3 2 31-10 27
2. I.P. Aluminiu 17 9 5 3 26-15 23
3. Dinomo Victoria 17 7 6 4 30-20 20
4. Chimica Tirn. 17 9 1 7 20-14 19
5. Autobuzul Buc. 17 8 3 6 20-19 19
6. Minerul Motru 17 9 1 7 32-32 19
7. Metalul Buc. 17 8 1 8 29-24 17
8. Mec. f. Steaua 17 5 7 5 19-16 17
9 Gaz meton 17 7 3 7 18-24 17

10 Carpați Mîrșa 17 6 4 7 25-25 16
11 Automatica Buc. 17 7 2 8 18-19 16
12. ROVA Roșiori 17 7 2 8 19-20 16
13. Șoimii I.P.A. 17 6 4 7 20-22 16
14. Pandurii Tg. Jiu 17 7 1 9 24-25 15
15. Unirea Alex. 17 5 3 9 22-28 13
16. Prog. Vulcon* 17 6 4 7 22-26 12
17. C.S.M. Dr. Tr. S.I7 4 4 9 13-21 12
18. Precizia Sâcele 17 3 2 12 18-48 8

Al DIVIZIEI „B
SERIA A III-a

„U“ CLUJ-NAPOCA — GLO
RIA REȘIȚA 5-0 (1—0). Autorii 
golurilor : Feșnic (min. 7 și 75), 
Stoica (min. 48), Bocru (min. 77) 
și Fîșic (min. 79).

IND. SIRMEI C. TURZII — 
RAPID ARAD 1—0 (0—0). Unicul 
gol a fost realizat de Vlăduț 
(min. 90).

SOMEȘUL SATU MARE — 
C.I.L. SIGHET 5—0 (3—0). Au
marcat : Pop (min. 12), Balogh 
(min. 20), Tiron (min. 27, auto
gol) și Pataki (min. 55 șl 58).

ARMATURA ZALAU — AURUL 
BRAD 1—0 (1—0). A înscris :
Chiran (min. 42).

STRUNGUL ARAD — C.F.R. 
TIMIȘOARA 1—0 (9—0). A mar
cat : Leac (min, 85).

C.S.M. REȘIȚA — OLIMPIA 
SATU MARE 3—1 (0—0). Autorii
golurilor : Portik (min. 48 și 
min. 63, din 11 m), Sigmireanu 
(min. 63).. respectiv Bolba (min. 
87).

U.M. TIMIȘOARA — MINERUL 
CAVNIC 2—1 (1—1). Au înscris : 
Dumitru (min. 8 și 87), respectiv 
Cristea (min. 10)

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — F.C. 
BAIA MARE 0—2 (0—0). Au mar
cat : Roznai (min. 72) și Rus 
(min. 81).

Meciul METALURGISTUL CU» 
GIR — U.T. ARAD s-a disputat 
în ziua de 24 noiembrie (0—0).

Relatări de la I. Lespuc, P. 
Țonea, Z. Kovacs, I. Domuță, 
Gh. Mornăilă, D. Plăvițiu, St. 
Marton și I. Ghlșa.
1. U.T.A. 17 9 4 4 36- 9 22
2. „U" Cj-Napoco 17 10 2 5 34-10 22
3. F.C. Baia Mare ’7 9 3 5 33-14 21
4. End. sîrmei 17 10 1 6 24-16 21
5. Minerul Covnic 17 9 1 7 38-19 19
6. Olimpia S.M 17 8 3 6 30-22 19
7. Armatura Zalău 17 9 1 7 22-35 19
8. C.S.M Reșița 17 7 3 7 26-28 17
9. Gloria Reșița 17 8 1 8 22-34 17

10. U.M. Timișoara 17 7 3 7 20-34 17
11 Aurul Brad 17 6 4 7 17-20 16
12. Someșul S.M. 17 7 2 8 24-29 16
13. Rapid Arad 17 6 3 8 26-28 15
14. Strungul Arad 17 6 3 8 18-24 15
15. C.F.R, Timiș. 17 6 2 9 17-23 14
16. Meta'urg. Cuglr 17 5 3 9 18-29 13
17. C.I.L. Sighet 17 6 1 10 19-32 13
16. înfrățirea Or. 17 4 2 11 12-30 10



In C. C. E. la handbal masculin G M. <fe handbal feminin

STEAUA - VICTORIE LA PATRU GOLURI
IN MECiUL CU METALOPLASTIKA SABAC: 22-18

Meci de mare tensiune, ieri, 
la Palatul Sporturilor din Ca
pitală, meci ia care Steaua 
București si Metaloplastika 
Sabac, campioanele României 
și Iugoslaviei, și-au disputat 
cu o dîrzenie rar văzută șansa 
(prima șansă, de fapt, fiind 
vorba de meciul tur) de a a- 
junge în sferturile finală 
ale C.C.E. la handbal masculin. 
Victoria a revenit reprezen
tanților noștri cu scorul de 
22—18 (12-7), dar — o spu
nem din capul locului — a- 
cesl succes ar fi putut fi mult 
mai consistent, punind la adă
post echipa bucurcțteană de 
.surprizele" partidei retur.

Intr-adevăr, după un început 
echilibrat, in care scorul s-a 
menținut egal, din min. 15 antre
norii Stelei contracarează apă
rarea masivă, cu gabarit și — 
ceea ce-i mai important ! — 
foarte agresivă a oaspeților 
printr-un joc cu doi pivoți, mo
ment In care bucureștenii în
cep să se detașeze mai ușor: 
9—6 (min. 22) și 12—8 (min. 
27). In tot acest timp, jucăto
rii de la Steaua su evoluat 
foarte exact și în apărare, unde 
portarul Nicolac Munteanu a 
făcut adevărate... minuni, 
clocind puternicele șuturi 
ale celor trei uriași interi 
ai oaspeților (Kuzmanovici, 
Vajovici și Rasici). In repriza 
secundă. Steaua comportîndu-se 
la fel de bine, „merge" cu pași 
siguri spre o victorie clară : 
18—12 (min. 49), 22—14 (min.

In „Cupa cupelor" Dinamo a Învins la DOETINCHEN:
27-24 CU BONDSSPAARBANK DE GAZELLEN

DOETINCHEN, 5 (prin tele
fon). Disputată sîmbătă seara, 
în Sala sporturilor din locali
tate, în prezența a peste 1000 
de spectatori, întîlnlrea dintre 
Bondsspaarbank de Gazellen șl 
Dinamo București, contind ca 
meci-tur în „optimele" Cupei

în „Cupa I. H. F.“

ÎNFRÎNGERE SEVERĂ A BĂIMĂRENILOR;
18-25 CU EMPOR ROSTOCK

ROSTOCK, 5 (prin telefon). In 
prezența a 3 800 de specta
tori, duminică dimineața s-a 
disputat, în Palatul sporturilor 
și congreselor, partida dintre 
Empor Rostock si H. C. Mi- 
naur Baia Mare. Gazdele au 
cîștigat partida-lur din „opti
mile" Cupei I.H.F. cu 25—18 
(12-10).

Bălmărenii au jucat bine 45 
de minute, respecînd în acest 
interval de timp indicațiile 
antrenorilor. Ei au condus CU 
3—1 (min. 7) si 4—2 (min. 10). 
avînd egalitate în minutele 17 
(6—6), 23 (9—9). 33 (12—12). 39 
(14—14) și fiind conduși la li
mită, 16—17. în min. 46. De 
aici, totul a fost in defavoarea 
lor. Pe fondul slăbirii concen
trării, dar și pe acela al unor 
decizii anepoda (maramureșenii 
înscriau gol. arbitrii dictau 
fault în atac și gazdele, pe 
contraatac, înscriau...) s-a a-

TELEX * TELEX • TELEX • TELEX O TELEX • TELEX
ATLETISM 0 Maratonul de ia 

Fukuoka : 1. Paul Ballinuer (N. 
Zeelandă) 2.10:15, 2. Hideyoshi
Kita (Japonia) 2.11:09, 3. Bruno 
Lafranchi (Elveția) 2.11:12, 4.
Kunimitsu Ito (Japonia) 2.11:41. 
Au luat parte 30 dc alergători 
din 8 țări 0 Federația de atle
tism din S.U.A. a desemnat-o 
pe alergătoarea Mary Decker- 
Tabb ca cea mai bună atletă a- 
mericană în 1982, an în care ea 
a îmbunătățit 17 recordul i mon
diale și americane, în sală și 
în aer liber, pe distanțe de la 
o milă la 10 000 m. Sprinterul- 
săritor Carl Lewis a fost desem
nat ca cel mai bun atlet.

BOX 0 Vineri seara, la Paris, 
francezul Louis A ca lies a deve
nit campion european ]a cat. 
mijlocie dispunînd de vest-ger- 
manul Frank Wiss;.nbach prin 
oprirea meciului d° către arbi
tru în rep. 6. tn ap***asl reuniu
ne ^teoiian*' q devenit
campion al Franței la ,,mijlo
cie* dispunînd de •«'•qites Chi- 
non prin ab. rep. t9 0 La New 
Orleans, portoricanul Wilfredo 
Gomez șl-a păstrat titlul mon

54). Și aceasta în ciuda faptu
lui că oaspeții lungesc obosi
tor de mult atacurile (tră- 
gînd efectiv de timp !) sub o- 
cliii îngăduitori ai arbitrilor 
(foarte slabi, mai ales în aceas
tă parte a jocului). Nervii 
cresc ; se greșește mult de am
bele părți. Steaua mcepînd să 
rateze mult (trei de 7 m !). 
Mai maturi, mai experimentați, 
handbaliștii din Sabac își re
vin în final și, in ultimele pa
tru minute, riscînd totul in a- 
părare, unde portarul Bășici a 
fost excelent (și el...) marchea
ză de patru ori consecutiv pe 

Mihai Daniel (in plonjon) înscrie de pe 
unei apărări făcute „șah-mat“.

contraatac, Steaua rămînînd 
fără replică. Și astfel — in
credibil — de la 22—14 (o di
ferență de scor, orice s-ar 
spune liniștitoare pentru me
ciul retur (duminică 12 decem
brie) se ajunge la 22—13.

Au marcat : Dunuliu 9, Stin
gă 4, Drăgăuiță 3, Mirică 2, 
Berbece 2, Daniel 2 — Steaua, 
Isakovici 6, Vujovici 5, Vuko- 
vici 3, Rasici 2, Miloscvici șl 
Ciolici — Metaloplastika. Au 
condus, cum arătam, slab R. 
Helentejko șl J. Jaworski — 
Polonia.

Călin ANTONESCU

postul de pivot în fafa 
Foto: Dragos NEAGU 

tregime de cîștigătoarea „Cupei 
României". Tînărul Tudor Roș
ea a fost aplaudat deseori de 
spectatori pentru aruncările 
sale fulgerătoare și foarte pu
ternice. Cu toate acestea, an
trenorul Ghiță Licu n-a fost 
în totalitate satisfăcut de pres
tația elevilor săi, relatîndu-ne 
telefonic că „diferența ar fi 
trebuit să fie mult mai mare, 
dar din păcate handbaliștii noș
tri s-au angrenat in jocul par
tenerilor, pierzind atacuri care 
trebuiau fructificate si primind 
goluri care puteau fi parate".

Au marcat : Roșea 10, Durău
4. Grabovschi 3, Dogărescu 3, 
Tase 2, Oprea 2, Bedivan 2 si 
Jianu 1 — pentru Dinamo Bu
curești, Beckman 8, J. Eilers
5. Henel 4, R. Eilers 3. J. 
Rycke 2, Visser 1 și L. Rycke 
1 — pentru Doetinchen. Au 
arbitrat Agnareli șl Praillet 
(Belgia).

ALTE REZULTATE
CIteva rezultate din competi

țiile europene de handbal mas
culin : C.C.E. ; S.C. Magdeburg 
(R.D. Germană) — U.S.M. Gagny 
(Franța) 33—16 (20—9), Honved
Budapesta — V.L. Geelen (O- 
lamla) 30—21 (16—10).

Cupa federației : Tatabanya
(Ungaria) — RTV Basel (Elve
ția) 27—22 (11—3), Iniția Hasselt 
(Belgia) — Casano Magnano (I- 
talla) 23—17 (11—10), V.S.Z. Ko
sice — Helsingor (Danemarca) 
29—24 (12—9).

ția din acest an a C.C.E- dispu
nînd cu 10—6 (J—2, 3—1, 2—3,
2—0) de echipa din Alma Ata. 
In meciul tur, la Alma Ata, po- 
1 oiștii sovietici cîștigaseră cu 
10—7.

SCHI 0 Concurs la Val Tho- 
rens (Alpii francezi), slalom 
special : 1. Joel Gaspoz (Elveția) 
1 :33,43 (44,56 + 48,87). 2. Daniel
Fontaine (Franța) 1 :33,74 (45,05 4- 
48,69), 3. Martin Hangl (Eiv.)
1.34,37 0 Norvegianca Toril For
țând a cîștigat slaiomul paralel 
de la Aspen (Colorado) 0 Aus
triacul Harți Weirather a cîști
gat coborirea de la Pontersina, 
jontînd pentru Cupa mondială, 
cu 1:42,13. Compatriotul său 
Frank Klamer l-a urmat la 1.02 
iar elvețianul Teter Mtlller la 
1,08.

TENIS 3 Campionatele inter
naționale ale Australiei, la Mel
bourne : Chris Evert-Lloyd — 
Martina Navratilova 6—3. 2—6.
6—3. în semifinale . Ever'L’ovd 
— Andrea Jaeger 6—1. 6—0, Na
vratilova — Pam Shriver 6—3, 
6—4.

ECHIPA NOASTRĂ A RATAT INTRAREA 
IN ELITĂ Șl VA JUCA IN TURNEUL

PENTRU LOCURILE 7-12
MISKOLC. S (prin telefon). Du

minica s-au încheiat întrecerile 
din grupele turneului final al ce
lei de a VlII-a ediții a campio
natului mondial feminin da 
handbal. Dintre anticipările spe
cialiștilor — de calificare In tur
neul pentru locurile 1—6 — nu
mai una nu s-a adeverit. Șl acea 
surpriză, neplăcută, a furnizat-o 
echipa noastră, care a pierdut 
meciul cu reprezentativa U.R.S.S.: 
16—20 (10—15). Coroborindu-se a- 
ceastă Infringere cu victoria Co
reei de Sud In partida cu Bul
garia, 26—23 (14—11), a rezultat 
calificarea formațiilor Uniunii 
Sovietice șl Coreei de Sud (a- 
ceasta din urmă cu un golaveraj 
mai bun declt al nostru) in tur
neul locurilor 1—6. reprezentativa 
României urmlnd să evolueze In 
turneul pentru locurile 7—12. De 
vină pentru această ratare este, 
desigur, Întreaga echipă șl antre
norii săi. Handbalistele noastre 
au evoluat slab In grupă, reall- 
zlnd un meci egal cu Coreea de 
Sud (după ce au condus In final 
cu trei goluri avans I), dștiglnd 
in extremis ia Bulgaria (pe care 
o învinseseră recent la Sofia cu 
garnitura a doua...) șl plerztnd 
fără drept de apel la U.R.S.S., 
deși campioana olimpică nu se 
dovedește a fl in formă. Conclu
ziile se Impun de la sine.

In grupa B s-au disputat, așa 
cum am menționat, două meciuri 
In ultima rundă, desfășurată du
minică seara. U.R.S.S. a întrecut 
formația noastră cu 20—16 (15— 
10). Handbalistele noastre n-au 
reușit să fructifice slăbiciunile 
partenerelor, ratlnd exasperant 
de mult : 23 de acțiuni in atac. 
Dealtfel, socotim că această ca
rență tn jocul ofensiv (pripeală, 
pase Ia adversar șl In aut, arun
cări din poziții nefavorabile etc.) 
a impietat In mod deosebit asu

Tradiționala anchetă a I. S. K. Stuttgart 
DALEY THOMPSON (Anglia) ȘI MARITA KOCH (R.O. Germană). 

CEI MAI BUNI SPORTIVI Al ANULUI 1982
Vail loncscu ocupa poziția a î-a în topul mondial

MUNCHEN (Agcrpres). — 
Tradiționala anchetă internațio
nală a agenției specializată tn 
sport I.S.K. Stuttgart a 
desemnat pe decatlonistul Daley 
Thompson (Anglia) și pe aler
gătoarea Marita Koch (R. D. 
Germană) oei mai buni spor
tivi ai anului.

tn clasamentul feminin, Ma
rita Koch a fost urmată, în 
ordine, de Ulrike Meyfarth 
(R. F. Germania) — atletism, 
Erika Hess (Elveția) — schi, 
Martina Navratilova (S.U.A.) 
— tenis, Petra Schneider (R. D. 
Germană) — inot, Berit Aunlt 
(Norvegia) — schi fond, Vait 
lonescu (România) — atletism, 
Marlies Gohr (R. D. Germa
nă) — atletism. Green (Anglia)

AU LUAT SFlRȘIT
DELHI. S-au încheiat între- 

trecerile celei de a IX-a edi
ții a Jocurilor Asiatice cu suc
cesul reprezentanților R. P. 
Chineze, care au cîștigat cele 
mai multe medalii de aur — 
61 (Japonia 57) și au obținut în 
total 153 de medalii, ca și ja
ponezii. Ultimii cîștigători au 
fost :

BOX : semimuscă : Heo Yong 
Mo (Coreea de Sud), muscă : 
Sangam Teeraporn (Thailanda), 
cocoș : Moon Sung Gil (Coreea 
de Sud), pană : Yo Ryon Sik 
(R.P.D. Coreeană), semiușoară : 
Chong Jo Ung (R.P.D. Coreea
nă), ușoară : Kim Dong Kil 
(Coreea de Sud), semimijlocie : 
Chung Yong Beon (Coreea de

• Cupa cupelor în Africa : e- 
chipa egipteană „Arab Con
tractors" a cîștigat trofeul in- 
trecind vineri, la Cairo, forma
ția zambiană Power Dynamo cu 
2—0 (2—0). Au marcat Abbouda 
(min. 34) șl Ibrahim (min. ST). 
6i<WI) <1 ■ . ectaio în meciul
tur, la Lusaka, egiptenii cîștiga- 
seră tot cu 2—0.

© Campionate naționale :
FRANȚA (el. 18) : Bordeaux — 

Rouen 3—2, Lens — Monaco 2—0, 
Bastia — Tours 4—1, Paris S.G.
— Auxetre 0—0, Brest — Sochaux 
2—2. Laval — Lille 2—0. Toulo
use — Metz 2—1. Rezultatele me
ciurilor Lyon — Strasbourg și 
Mulhouse — St. Etienne nu ne-au 
oarvenit. tn clasament : I. Nan

tes 26 p. 2. Bordeaux 26 p, 3 
Lens 25 p

R.F. GERMANIA (et. 16) S 
Koln — Stuttgart 1—2. Karlsruhe
— Leverskusen 2—2, DOusseldorf
— Bielefeld 2—0, Bremer, — 

pra potențialului șl rezultatelor 
echipei. In fiecare din cele trei 
meciuri s-au irosit intre 23 șl 
35 de acțiuni tn atac I

Au marcat: Savina 6. Tlganova
3. Karlova 4. Zubareva 3, Guș- 
kova 2 — pentru U.R.S.S., Clu- 
botaru 3, Oprea 4, Grlgoraș 3, 
lordacbe 3 șl Avădanet 1 — pen
tru România. Au arbitrat 3. Am- 
brus șl V. Formanck (Cehoslova
cia). Clasamentul final al grupei 
arată astfel : v
1. U.R.S.S. 3 3 0 0 63-40 I
2. Coreea de Sud 3 111 60-68 <
3. România 3 111 56-30 I
4. Bulgaria 3 0 0 3 52-66 3

Rezultatele rundei a II-a 1 
R. D. Germană — S.U.A. 24—I 
(10—4), Ungaria — Norvegia 24— 
18 (15—0), tn grupa A. U.R.S.S. 
— Coreea de Sud 23—21 (10—10), 
România — Bulgaria 11—17 (6—0), 
tn grupa B, Iugoslavia — Conge 
37—11 (17—4) șt Cehoslovacia — 
R. F. Germania 18—17 (10—10),
tn grupa C.

Pentru turneul locurilor 1—4 
s-au calificat echipele R. D. Ger
mane, Ungariei, Uniunii Sovieti
ce. Coreei de Sud, Iugoslaviei șl 
Cehoslovaciei, iar in turneul 
locurilor 7—13 vor juca formații
le României, Bulgariei, Norvegiei,
5. U.A, R. F. Germania și Congo. 
Programul reprezentativei Româ
niei In acest turneu este urmă
torul : 7 decembrie, la Szolnok, 
cu S.U.A ; 8 decembrie, la Gyar, 
cu R. F. Germania, 10 decembrie. 
Ia Kecskemet, cu Congo ; 11 de
cembrie, la Budapesta, cu Norve
gia. Partida din grupă cu Bulr 
ria contează tn această nou f' 
fază a Întrecerilor, astfel că se
lecționata noastră Intră cu o vic
torie șl cu scorul de 18—17.

Ion GAVRILESCU

— echitație și Grete Waits 
(Norvegia) — atletism.

Tn clasamentul masculin 
Daley Thompson a fost urmat 
de Paolo Rossi (Italia) — fot
bal, Jimmy Connors (S.U.A.) — 
tenis, Bernard Hinault (Fran
ța) — ciclism, Chris Lewis 
(S.U.A.) — atletism, Alberto 
Salazar (S.U.A.) — atletism,
Vladimir Salnikov (U.R.S.S.) — 
înot, David Moorcroft (Anglia)
— atletism. Li Ning (R. P. Chi
neză) — gimnastica Și Michael 
Gross (R. F. Germania) — 
inot.

La anchetă au participat re
dactori de specialitate de la 
publicații sportive din 34 de 
țări ale lumii.

JOCURILE ASIATICE
Sud), mijlocie mică : Lee Haa 
Jung (Coreea de Sud), mijlo
cie : Lee Nam Eul (Coreea de 
Sud), semigrea : Hong Ki Ho 
(Coreea de Sud), grea : Kaur 
Singh (India), super-grea : Cho 
Bong Gil (R.P.D. Coreeană).

BASCHET (bărbați) : 1. Co
reea de Sud. 2. R. P. Chineză, 
3. Japonia.

FOTBAL : în finală : Irak — 
Kuweit 1—0 ; pe locul 3 — 
Arabia Saudită.

VOLEI. bărbați : în finală. 
Japonia — R. P. Chineză 3—0 
(6, 11, 13). 3. Coreea de Sud ; 
femei : in finală, R. P. Chi
neză — Japonia 3—0 (12, 5, 9), 
3. Coreea de Sud.

Frankfurt 3—0, Nuremberg — Bo
chum 1—1, Dortmund — Ham
burg 1—3, Kaiserslautern — 
Mdnchengladbach 3—0 Brun- 
swlch — Hertha 1—0, Rezultatul 
meciului Scnalke 0—4 — Bayern 
MUnchen nu ne-a parvenit, tn 
clasament : t. Hamburg 24 p, 2. 
Stuttgart 21, 3. Dortmund 21 p,
4. Kdln 21 p, 5. Bremen 21 p,

ANGLIA (et. 17) . Aston 
Villa — West Ham l—0. Coven
try — Brighton 2—0, Everton — 
Birmingham 0—0, Manchester 
City — Arsenal 2—1, Norwich 
— Liverpool 1—0, Nottingham 
County — Nottingham Forest
3—2, Southampton - Stoke 1—0, 
Sunderland — Ispwich 2—3, 
Swansea — Luton 2—0. Totten
ham — West Bromwich 1—1, 
Watford — Manchester United 
0—1 Tn clasament : 1. Liverpool 
34 p. 2. Manchestci United 31 
p, 3. Aston Villa 31 p, 4. Wat
ford 30 p.
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cupelor la handbal masculin, 
s-a încheiat cu victoria sporti
vilor noștri. Dinamo București 
a învins cu 27—24 (13—12), asi- 
gurîndu-și practic calificarea tn 
sferturile de finală ale com
petiției continentale.

Meciul a fost dominat în în- 

juns în min. 59 la 17—25 ! Dacă 
Neșovici, Mironiuc și Porumb 
au avut evoluții bune, în 
schimb două „piese" de bază
— Măricel Voinea si Boros — 
9-au comportat foarte slab, 
Împletind asupra jocului echi- 
îei. Rămîne ca în meciul re
tur Minaur să evolueze calm, 
lucid șl cu mare ambiție pen
tru a spera la calificare. Lu
crul este posibil, deoarece Em
por Rostock nu se dovedește a 
fi ceea ce arată „cartea sa de 
vizită".

Au marcat : Wahl 7, Bor
chardt 6, Wilck 3. Warning 3. 
Dreyer 2. Wemut 1, Nowoczin
1, Langner 1 și Seidl I — pen
tru Empor, Mironiuc 9, Po
rumb 4. M. Voinea 2. N. Voi
nea 1, Covaciu 1 și Flangea 1
— pentru Minaur.

Au arbitrat : J. Wroblewski 
și S. Pobis (Polonia).

Radu TIMOFTE

dial ia cat. super cocoș (WBC) 
întrecîndu-1 pe mexicanul Lupe 
Pintor (oprirea meciului de că
tre arbitru în rep. îl). Pe ace
lași ring, americanul Thomas 
Hearns a redevenit campion al 
lumii la cat. mijlocle-mică în- 
trecîndu-I la puncte pe deținăto
rul titlului (WBC) portorlcanul 
Wlifredo Benitez.

CICLISM e Ciclocros la San 
Sebastian : 1. Gilles Blaser (El
veția) 39:35 pe 19,300 km, 2. 
Francisco Sala (Spania) 39:50 0 
Cursa de 6 zile de la Ziirich a 
fost cîștigată de cuplul elvețian 
Freuler — Bundi cu 150 p, ur
mat la un tur de perechea Sercu 
(Belgia) — Clark (Australia) 141 
p și la 2 tururi de vest-germa
nii Fritz — Rin,klin 139 p.

HOCHEI PE GHEAȚA 0 In 
sferturile de finală ale C.C.E., 
meci tur, Wurth Bolzano a fost 
întrecută de deținătoarea tro
feului echipa sovietică ȚSKA 
Moscova cu «1—2.

POLO 0 Formația Spandau 04 
din Berlinul Occ. a cîștigat edi


