
ÎNCHEIFREA VIZITEI OFICIALE DE PRIETENIE
A ȘEFULUI STATULUI MAURITANIAN,

II

MOHAMED KHOUNA
Simbătă s-a încheiat vizita 

oficială de prietenie, întreprin
să in tara noastră, la invitația 
tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialis
te România, de locotenent-eolo- 
nel Mohamed Khouna Ould 
Haidalla, președintele Comite
tului Militar de Salvare Națio
nală, șef al statului Repubiiea 
Islamică Mauritania.

Dialogul la nivel înalt ro
mân o-mauritanian de la Bucu
rești se Înscrie, prin rezultatele 
sale rodnice, ea un moment 
deosebit in evoluția relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre cele două țări $1 popoare, 
ca o contribuție de seamă la 
cauza păcii, cooperării șl înțe
legerii internaționale.

Ceremonia plecării s-a des
fășurat pe aeroportul Otopeni.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohamed Khouna Ould Hai
dalla au sosit împreună la aero
port.

Numeroși bucureșteni aflațt 
la plecarea distinsului oaspete 
au făcut celor doi șefi de stat 
o caldă manifestare de priete
nie. i-au ovaționai îndelung, 
exprimîndu-și satisfacția pentru 
noul dialog Ia nivel inalt

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și-a luat un călduros rămas bun 
de la președintele Comitetului 
Militar de Salvare Națională, 
șef al statului Republica Isla
mică Mauritania. locotenent- 
coloncl Mohamed Khouna Ould 
Haidalla.

Cei doi șefi de stat și-au 
strîns cu căldură mîinile. s-au 
îmbrățișat.

Un grup de pionieri au oferit 
tovarășului Nicolae Ceaușescu și 

• șefului statului mauritanian 
Mohamed Khouna Ould Hai
dalla buchete de flori.

\ La ora IX aeronava specială 
cu care a călătorit înaltul oas
pete a decolat.

OULD HAIDALLA
In cursul dimineții de sîmbă- 

tă, locotenent-colonel Mohamed 
Khouna Ould Haidalla, pre
ședintele Comitetului Militar 
de Salvare Națională, șef al 
statului Republica Islamică 
Mauritania, a vizitat Institu
tul de Cercetare, Proiectare și 
Inginerie Tehnologică pentru 
Mecanizarea Agriculturii de la 
Bănoasa. ★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socia
liste Românîș, s-a reîntilnit, 
simbătă dimineața, cn locote- 
nent-colonel Mohamed Khouna 
Ould Haidalla, președintele Co
mitetului Militar de Salvare 
Națională, șef al statului Repu
blica Islamică Mauritania.

In acest cadru, cei doi pre
ședinți și-au exprimat satisfac
ția pentru ințelegerile Ia care 
s-a ajuns în timpul vizitei.

Cei doi președinți au apre
ciat că, prin rezultatele sale, 
vizita se constituie ca un mo
ment important în dezvoltarea 
continuă a conlucrării româno- 
mauritaniene pe plan bilateral, 
precum și în sfera vieții inter
naționale. ★

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialis
te România, și locotenent-colo
nel Mohamed Khouna Ould 
Haidalla, președintele Comite
tului Militar de Salvare Națio
nală, șef al statului Repuhlica 
Islamică Mauritania, au sem
nat, simbătă dimineața, în ca
drul unei ceremonii care a 
avut Ioc la Palatul Consiliului 
de Stat, Declarația comună și 
Acordul-program privind dez
voltarea cooperării economice 
și tehnice și a schimburilor co
merciale dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Islamică Mauritania.

După semnare, cei doi pre
ședinți și-au strîns mîinile cu 
căldură.
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înaintea meciului cu Franța, de la 4 decembrie

ROMÂNIA - UNIUNEA SOVIETICĂ 19-3, 
ÎN CAMPIONATUL EUROPEAN DE RUGBY
Ieri după-amiază echipa de 

rugby a României a cucerit o 
nouă victorie : 19—3 cu echipa 
Uniunii Sovietice, intr-o im-

Vasile Ion irezistibil : eseu pentru 
portantă partidă din cadrul 
campionatului european. Este 
cel de al doilea succes în com
petiția organizată de F1RA (după 
31—0 in fata reprezentativei 
Poloniei) si, totodată, al 11-lea 
consecutiv al selecționatei

„Frunzei de stejar", care, de 
la 9 mai 1982, nu a mai cunos
cut infringerea !

De această dată rugbyștll

România Foto : D. NEAGU 
noștri — care au convins total 
în fața galezilor. evoluînd la 
o valoare foarte Înaltă (4 e- 
seuri !) — au jucat împotriva
echipei Uniunii Sovietice mai

FILMUL 

economicos, mai strîns, mulța- 
mindu-se pur si simplu cu— 
victoria t Este adevărat că si 
condițiile de ioc au fost altele 
decît în amintita Intilnire cu 
Tara Galilor. In primul rînd, 
spre deosebire de atunci (cind 
timpul a fost ideal), de astă- 
dată a fost extrem de frig (mi
nus 6 grade), terenul tare, iar 
ambianta mai puțin favorabilă 
din cauza numărului redus de 
spectatori, care din cauza ge
rului au preferat... televizoa
rele. In plus, si nu în ultimul 
rînd. XV-le tricolor a prezentat, 
fată de partida din 12 noiem
brie. cinci jucători noi. dintre 
care doi debutanți (Laurentiu 
Constantin si Florin Măcănea- 
tă). Ei s-au integrat in iocul 
echipei, deși nu s-au ridicat 
întru totul. Ja nivelul titularilor. 
Ceea ce nu înseamnă că ex
periența testării unui mal 
mare număr de jucători în na
țională este neavenită...

întilnirea cu echipa Uniunii 
Sovietice a ax;ut două părți dis-

Dimitrie CĂLII MACHI

(Continuare în pag a 4-a)

JOCULUI

Divizia „A“ de fotbal, etapa a 13-a*
STEAUA Șl „U“ CRAIOVA ÎNVINGĂTOARE iN DEPLASARE»f

început de meci mai puțin 
așteptat. GONIANII deschizînd 
scorul, in minutul 2. din lovitu
ră de pedeapsă : ROMANIA • 
— U.R.S.S. 3. Replică promptă, 

ION (care avea să fa- 
o foarte 
transformind

v. 
că 
dă) 
ranță o lovitură

bună parti
al sigu- 

de pedeap-

să de la 45 m : ROMANIA 3 
— U.R.S.S. 3 în min. S. Trico
lorii insistă sl. dună o grămadă, 
balonul este pasat rapid Iul 
PODARESCU, iar acesta îl iri-

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag a 4-a)

• Dinamo (scor net cu A.S.A.), atentă la golaverajul liderului 0 F. C. Baia Mare 
(remiză la Ploiești) își continuă seria 0 C. S. Tirgoviște, Dunărea C.S.U. Galați 
și Petrolul Ploiești la egalitate în „clasamentul adevărului” (-7) 0 Campionatul 

se întrerupe pînă la 4 decembrie

S. C. Bacău 
Dinamo 
Corvinul Hunedoara 
F. C. Olt
Dunărea C.S.U. 
Rapid
Petrolul Ploiești 
Chimia Rm. Vilcea 
Jiul Petroșani

ETAPA VIITOARE
F. C. Olt 
F. C. Bihor 
Sportul studențesc 
Politehnica lași 
A.SA Tg. Mureș 
C. S. Tirgoviște 
Rapid
Dunărea C.S.U. 
F.C. Baia Mare

REZULTATE TEHNICE
- F. C. Bihor
- A.S.A. Tg. Mureș 

F. C. Argeș 
Steaua 
Univ. Craiova 
Politehnica lași 
F, C. Baia Mare 
Sportul studențesc 
G S. Tirgoviște 
(duminică 4 decembrie)

— Univ. Craiova 
— Chimia Rm. Vilcea 
— Dinamo 
— Jiul Petroșani
- Corvinul Hunedoara 
— Petrolul Ploiești
- Steaua
— F. C. Argeș 
— S. C. Bacău

1-0 
3-0
3- 1 
0-1
0-1 
0-0
1-1
4- 2
2-1

GOLGETERII

(0-0) 
(2-0) 
(1-0) 
(0-1) 
(0-1)

(0-1) 
(2-1) 
(2-0)

CLASAMENTUL
1. STEAUA 13 9 1 3 27- 9 19
2. Univ. Craiova 12 7 2 3 21-10 16
3. Sportul stud. 13 7 2 4 23-14 16
4. Politehnica 13 5 6 2 12-10 16
5. F. C. Bihor 13 6 3 4 20-17 15
6. Dinamo 10 6 2 2 18- 8 14
7. Jiul 13 6 2 5 13-15 14
8. F. C. Baia Mare 13 5 4 4 16-18 14
9. S. C. Bacău 13 « 2 5 13-18 14

10. F. C. Olt 13 4 5 4 11-10 13
11. A.S.A. Tg. Mureș 13 5 3 5 15-18 13
12. Rapid 13 4 4 5 12-12 12
13. Corvinul 12 4 3 5 16-15 11
14. Chimia 13 4 3 6 14-20 11
15. F. C Argeș 12 4 1 7 13-17 9
16. C. S. Tirgoviște 13 1 5 7 9-19 7
17. Dunărea C.S.U. 13 1 5 7 3-13 7
18. Petrolul 13 2 3 8 11-24 7

Relatări ie la meciurile lianei ill pag 2-3

De data

S-aa încheiat întrecerile balcanice la haltere

PETRE BECHERU-3 TITLURI LA 90 Kg
CONSTANTIN URD AȘ -1 TITLU LA 82,5 Kg

Mulțescu, 
fată cu portarul Varo. 
aceasta, mureșanul deviază ca 
prin minune balonul in corner.

Foto : N. DRAGOS

urmat

CONSTANTIN URDA.?

SALONIC, 20 (prin telefon) 
Simbătă. în cea de a doua zi 
a întrecerilor din cadrul Cam
pionatelor balcanice de haltere 
găzduite în Palatul sporturilor 
din localitate, sportivii român: 
s-au prezentat pe podium cu 
mai multă ambiție si au reușii

Pentru meciul decisiv de la Bratislava

A LUAT STARTUL PREGĂTIRILOR
9 GOLURI : Lăcătuș — 1 din 

11 m.
7
6

EU
5

taru Georgescu. Tulba — 1 din 
11 m.

4 GOLURI : Dragnca. Cirțu.

GOLURI : Coras.
GOLURI.: Cîmpeanu. Gro- 

— 1 din 11 m.
GOLURI : Piturcă. Cămă-

Sertov. Cura. Verigeanu. Roz- 
nai. Nemteanu — 2 din 11 m. 
Manea — 3 din 11 m. Irimcscu 
— toate din 11 m.

3 GOLURI ; Terheș. Nica. 
Tordache. Szabo. Fanici O. Po
pescu. Mulțescu. M. 
Mateut. Gabor. Petcu 
nul). Bătută. Avădanei. 
nu — 1 din 11 m.

Sandu. 
(Corvi- 
Burlea-

reprezentativ de fotbal 
startul pentru ultima 
de la Bratislava. ..Tri- 
au plecat ieri De calea 
spre Olanda, unde vor 

un scurt stagiu de pre

Lotul 
a luat 
manșă, 
colorii" 
aerului, 
efectua-------------------- — —
gătire și vor susține jocuri de 
verificare, în vederea meciului 
cu Cehoslovacia, de la 30 no
iembrie.

Au Dlecat următorii jucători :

’Portari : Lung si Iordachc. 
(Monaru este accidentat).

Fundași : Rednic. Negrită 
Nicolae. Iorgulescu Slefănescu 
Andone. Ungureanu.

Mijlocași : Țiclcanu, Augustin, 
Mulțescu, Boloni. Klein, Hagi.

înaintași : Geolgău. Cămătaru. 
Gabor. Coraș.

Conducerea tehnică : Mircca 
Lucescu si Mircca Rădulescu.

să aibă o comportare superi
oară celeia din reuniunea 
inaugurală. Astfel. Petre Be- 
cheru. In vrrstă de 24 de ani. 
membru al clubului sportiv 
..Steaua". descoperit si an
trenat de Constantin Dumitru, 
a izbutit frumoasa performantă 
de a cuceri. în cadrul cat. 90 
kg. toate cele trei titluri puse 
in joc. și anume : total (347 ka), 
smuls (157,5 kg), aruncat (190 
kg). în clasament, l-au

turcul Iusuf Dalginli si alba
nezul Erlin Nicolla care au 
realizat, la total. 317 leg si. res
pectiv. 303 kg. Al doilea per
former român a fost Constantin 

de 19 ani. 
sportiv 

; Mihai 
in cadrul

Urdaș, în vîrstă 
membru al clubului 
„Olimpia" antrenat de 
Constantinescu care i 
cat. 82,5 kg, a cucerit titlul balca
nic la stilul smuls cu 162.5 kg, 
înaintea 
Stoicikov 
treilea la 
mondiale

bulsarului Dravko 
(160 kg) clasat al 

recentele campionate 
si euroDene de la

ion OCHSENPELD

(Continuare in pag a 4-a)



Divizia „A“ de baschet masculin

ORADEA, 20 (prin telefon). 
Duminică s-a încheiat în Sala 
sporturilor din localitate pri
mul turneu al returului Divi
ziei „A“ de baschet masculin. 
La capătul lui. pe primul Ioc — 
după 15 etapg — se. află 
STEAUA cu 29 p, urmată de 
Dmamo București cu 28 p. Iată 
rezultatele si unele amănunte 
de la ultimele două zile de în
treceri.

FARUL CONSTANȚA — 
C.S.U. BRAȘOV 84-73 (35—31). 
O primă repriză echilibrată, 
ambele echipe avind avantaj 
alternativ la diferențe mici. 
Din min. 25, la scorul de 41— 
41, „sprintul" lui Mănăilă s-a 
dovedit hotăritor și constănțenii 
au obținut o victorie meritată. 
Au marcat : Cucoș 12, Tecău 14, 
Radu 6. Mănăilă 24, Băiceanu 
12, Spînu 12, Ilucă 4, respec
tiv Flaundra 24, Krisbai 16, 
Tace 19. Zoppelt 8. Csender 6. 
Au arbitrat bine Z. Raduly și 
N. Georgescu.

ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICA FINA BUCUREȘTI - 
CARPAȚI BUCUREȘTI — 
94—83 (51—39). O partidă in
tre două generații. în care am 
remarcat verva mereu tineri
lor Diaconescu și Tarău — pe 
de o parte, respectiv randa-

mentul in creștere, de la meci 
la meci, al lui Tzachis, un con
ducător de joc care face pași 
mari spre consacrare, și ambi
ția juniorilor, care coțppun e- 
chipa Carpați, de a se apropia 
de mai experimentați! lor par
teneri de întrecere. De altfel ei 
au reușit în repriza secundă să 
se impună cu 44—43. Au în
scris : Zachițeanu 18. Ciminian 
2, Zdrenghea 14, Ghiță 17, 
Diaconescu 19, Tarău 18, Neagu 
6. respectiv Constantinescu 15, 
Panaitescu 4,' Mădîrjac 12. Ia- 
cob 6, Tzachis 29, Pintca 8. Mi
tei 7, Marcu 2. Bun arbitrajul 
cuplului A. Guță — A.

„U” CLUJ-NAPOCA — 
SIBIU
..dusul 
dentă. 
si au

Mihai. 
C.S.U.
După 

prece- 
lansat

99—84 (59-37).
rece" din ziua 

clujenii au pornit 
acumulat un avantaj a- 

sigurător. cu toate 
Apostu, singurul 
a dat o replică 
Punctele au fost 
Crăciun 6. Aldea _______ ___ ,
Trif 19. Rotaru 19. Herbert 21. 
Bălan 1. Nicoară 7. Moldovan 2, 
respectiv 
10. Bleahu 
Apostu 28. 
Au condus 
Georgescu.

DINAMO
82—72 (44—34).

eforturile lui 
sibian care 
ne măsură, 

marcate de : 
10. Barna 14.

Chirilă 25. Paîheghi 
2. Șerbăneșcn 2, 

Dăian 11. Bretz 6. 
bine G. Datka si N.

ORADEA — I.C.E.D.
Start mai bun

in campionatul de gimnastică juniori

SIMONA PAUCA ÎNVINGĂTOARE
LA CATEGORIA MAESTRE

BAIA MARE 20 (prin tele
fon)". — Ultimele întreceri pro- 
gramte în cadrul campionatelor 
naționale de juniori, desfășura
te în sala sporturilor din loca
litate. au fost cele de la cate
goria I si maestre fete, precum 
Si finalele 
categoriile 
rezultatele 
nin : cat.
(C.S.Ș. nr. ..._____
Bichiu (C.S.Ș. 1 Galati) 36,00, 
Celestina Pieptănaru (C.S.M. 
Baia Mare) 35,70, Simona Bălan 
(C.S.Ș. Onești) 34,70. Mirela 
Popescu (C.S.Ș. 1 Buzău) 34,70, 
Elena Colesa (C.S.S. Petroșani) 
34,20 ; maestre : Simona 
(C.S.Ș. 7 -- 
Dumitru 
Violeta 
Triumf) 75,20. Camelia T" ’ 
(Farul) 75,025. Ioana Amihăe- 
sei (C.S.M. Baia Mare) 74,80, 
Aura Anghel (Petrolul) 74,20 ; 
finale pe aparate, cat. a IV-a : 
sărituri — Luminița Szabo ; pa
ralele — Gabriela Potoroacă ; 
birnă — Luminița Nlscenco ; sol 
— Iuliana Rată ; cat. a IlI-a. 
Celestina Popa. învingătoare la 
sărituri și paralele, Augustina 
Badea la birnă și sol ; cat. a 
II-a : sărituri — Mădălina Tă- 
nase ; paralele — Aurelia Do- 
bre ; bîrnă șl sol — Dana Sili- 
vaș ; cat. I : sărituri, paralele și 
birnă — Eugenia Golea; mascu-

cat. a IV-a I : C. Mirean 
ca minere, inele si bară ;

orădenilor. dar 
revenirea 

care în 
la un

este de 
bucu- 

min. 34 
singur 

Gellert 
teren), 

irezisti-

pe aparate la toate 
de elasifeare. Iată 
înregistrate — femi-
1 Eugenia I____

2 Buc.) 39,20. Laura
Golea

lin.
cal
H. Sima la sol. D. Iordănescu 
la sărituri. F. Stroia la paralele; 
cat. a in-a : R. Sideris la sol 
Si sărituri ; Petrică Pătălută la 
paralele si bară ; Gabriel Man
ta la cal eu minere Ionel _Fi- 
lip la inele ; cat. a 
bă la sol. inele si 
Serbănescu la cal 
Bora la sărituri ;
Gherman la sol. paralele si ba
ră ; C. Vasasi — la cal. inele 

•Si sărituri.

II-a: M. To- 
paralele ; C. 
si bară ; S. 
cai. I : M.

al 
menționat 
restenilor. __ 
s-au apropiat’ _ __
coș : 60—62. In final 
(cel mai bun de Pe 
Antohj și llie au fost 
bili si Dinamo s-a impus. Au 
marcat : Gellert 38. Hie 19. An- 
tohi 9. Szabo 8. Cristea 4. Kosa 
4. respectiv Pogonaru 21. Gră- 
dișteanu 14. Carpen 14, Arde- 
îeanu 12. Chircă 9. Voicn 2. 
Au condus bine A. Mihai si A. 
Gută.

ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICA FINA BUCUREȘTI — 
„U“ CLUJ-NAPOCA 76—68 
(41—37). O nouă surpriză a 
turneului, bucurestenii dove- 
dindu-se mult mai calmi si 
eficienți în finalurile de repri
ză, în timp ce clujenii și-au 
menținut parcursul : „una cal
dă, una rece". Au înscris : 
Zachițeanu 8. Zdrenghea 12, 
Scalețehi 4, Ghiță 14, Dîa- 
eonescu 20, Tarău 14, Nea
gu 4, respectiv Crăciun 4, 
Barna 10. Trif 16. Rotaru 8. 
Herbert 11. Nicoară 19. Au 
dus bine G. Dutka si A. 
eulescu.

DINAMO BUCUREȘTI 
DINAMO ORADEA 75—74 
38). Orădenii s-au aflat la un 
pas de a furniza o mare sur
priză, mai exact l-au despărțit 
doar 4 secunde, cînd scorul le 
era favorabil cu 74—73, insă,
ne atacul bucurestenilor. Nicu- 
lescn a înscris coșul victoriei 
Punctele au fost marcate de : 
Vinereanu 1. Braboveanu 10. 
Lefter 2. Vasiiică 16 Ivascencu 
13. Niculescu 10. Popoviei 11, 
Marinaebe 2. Uglai 8. David 2, 
respectiv Radulescu 2. Antohi 
10. llie 18, Gellert 28, Szabo 10, 
Cristea 6. Au condus 
bine A. Gută si Z. Raduly.

DINAMO BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 8«—72 
(40—28). STEAUA — POLI
TEHNICA IAȘI Ml—«# (48—37). 
RAPID — POLITEHNICA 
LAȘI 93—71 (48—35), C-SU.
SIBIU — FARUL 79—78 (44— 
42), STEAUA — C.S.U. BRA
ȘOV 98—74 (51—36). LC E D.— 
CARPAȚI BUCUREȘTI 87—70 
(37-17).

FIERBINTE ZI

con-
Ni-

(38-

foarte

Adrion VASILESCU 
llie GH1ȘA, coresp.

Dinamo) 76,80,
(C.S.Ș. Arad) 

Burtescu

Păuca 
Dana 
75,75, 

(C.S.Ș. 
Voinea

LOÎO FRONOSPORT MMAZĂ
NUMERELE EXTHASE LA TRA
GEREA SPECIALA „LOTO 2“ DIN 

20 NOIEMBRIE 19S3
FAZA I

EXTRAGEREA I : 31 33 15 X3 ;EXTRAGEREA a II-a ; Î7 56 46
53 ; EXTRAGEREA a IU-a ; 37 98 43.

FAZA a n-a
EXTRAGEREA a IV-a : 5 57 41

65 ; EXTRAGEREA a V-« : 73 4824 52.
. FAZA A

EXTRAGEREA a
IU-a
Vl-a : S 51 58

61 9 32 ; EXTRAGEREA a VU-a: 
63 67 17 68 55 12.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 1.168.358 LEI.
REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 20 NOIEM

BRIE 1383
I. Avelllno — Sampdorla 2 ; n. 

Catania — Juvenus 2 ; UI. Ge
noa — Internazionale X ; IV. Mi- 
lan — Fiorentina X ; V. Pisa — 
Udinese X ; VI. Roma — Ascoli 
X ; vn. Torino — Lazio 1 ; VIII. 
Verona — Napoli X ; IX. Campo- 
basso — Arezzo 1 ; x. Padova — 
Palermo X ; XI. Delta — Gloria 
Bistrița 1 ; XII. Min. Motru----
„U“ Cluj.-Napoca 1.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
917.931 LEI.
ASTĂZI ȘI MIINE — ULTIMELE 

ZILE DE PARTICIPARE !
La agențiile Loto-Pronosport se 

mai pot depune numai astăzi și 
mîine buletinele de participare la 
atractivul concurs Pronosport de 
miercuri 23 noiembrie 1983 cu 
meciuri din optimile de finală ale 
„Cupei U.E.F.A.". Așadar — un 
nou șl promițător prilej de mari 
$1 frumoase satisfacții pentru cel 
mai inspirați iubitori de prono
sticuri sportive. NU OCOLIȚI 
PRILEJUL DE A FI ȘI DV. UN 
mare ciștigator i

I
I

F. C. OLT 
STEAUA 1 (1)

Stadion „1 Mai*.  , teren mulțumi
tor ; timp însorit, ger ; spectatori 
— circa 9.000. Șuturi : 17—6 (pe poar
tă : 8—2). Cornere : 11—1. A marcat: 
LĂCĂTUȘ (min. 24).

F.C. OLT : Ciurea - Bârbulescu, 
Câțoi, Bumbescu. lonașcu - KALLO,

IEFTIMIE, Firânescu ^mln. 58 Matei)
- State (min. 46 Barbu). lORDACHu 
Boriceanu.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

STEAUA : DUCADAM - lovan, FL. 
MARIN, Tâtâran, Eduard — Stoica, 
PETCU, Balint - LĂCĂTUȘ. Cimpeanu 
II, Turcu.

A arbitrat bine R. Petrescu j la 
linie î P. Cadar (ambii din Brașov) 
șl A GheorgRe (P. Neamț), ultimul 
cu unele neslncronlzârl.

Cartonașe galbene : BUMBESCU. 
BALINT.

Trofeul PetscbovschI : 10. 
La speranțe : 0-3 (0-2).

Ambele formații se angajează 
din primele minute Intr-o luptă 
aspră ceea ce are ca rezultat ac
cidentarea (trecătoare) a Iul Tă- 
tăran. Ciurea și Lăcătuș. Ba se

mai schimbă și 
intre Iordache și____  ____ .
sub privirile îngăduitoare ale ar
bitrului, căruia îi reproșăm 
gădutata sa £ără margini 
lungul celor “90 de minute 
joc. Bazin du-se mai mult 
subtilitatea decit pe forța ____
sale de atac, steaua nu a accep
tat de la început apărarea cu 
orice preț șl doar rare contra
atacuri, ci s-a lansat în atac cot 
la cot cu adversara sa. A trimis 
Cimpeanu un „cap" (imin. 3), a 
răspuns în același mod Firănes- 
cu (min. 5) ; are Iordache o ex
celentă poziție (min. 15) tn ca
reul Stelei. Eftimle scapă șl el 
de sub supraveghere (min. 18), 
dar stoica deviază miraculos in 
oomer, pentru ca in faza urmă
toare Bumbescu să rezolve cu 
succes o situație periculoasă 
creată de ..argintul viu" numit 
LĂCĂTUȘ. Acesta din urmă va 
înscrie în min. 24 unicul punct 
al meciului Ia o fază rapidă ți 
spectaculoasă, pasa de got fiind 
trimisă de Petcu: 0—L Si In 
oontinuare se joacă rapid, spec
taculos. fazele fiind create 
Balint si Cimpeanu (min. 
Iordache (min. 30). state
39), Kallo (min. 43). După pau-

niște „directe*  
Baltnt (min. 10)
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CAPCANA OMULUI IN PLUS!
Suporterii Rapidului — atit 

cei din tribunele Stadionului 
Republicii, cît si cei din fata 
micilor ecrane — au toate mo
tivele să fie supărati. Echipa 
lor favorită a iucat slab. Mai 

•mult, a pierdut un punct ex
trem de prețios, deși au exis
tat toate condițiile favorabile 
ca să-l cistige destul de ușor. 
Adversarul intîlnit. Politehnica, 
venea dună un eșec zdrobitor. 
0—4 la Baia Mare, iar din min. 
25 echipa ie-°ană a rămas si în 
10 jucători. Biro I fiind elimi
nat pentru lovirea lui Sames cu 
pumnul ! Cu alte cuvinte, timp 
de 65 de minute feroviarii au 
avut ..om în plus" oe teren, fă
ră să poată, insă, să-și aproprie 
victoria. Adică fără să poată 
înscrie un singur gol ! De ce 
n-au reușit acest lucru ? Mai 
intîl pentru că atacurile n-au 
avut claritate. Ion Ion. coordo
natorul de ioc. a fost lipsit de 
Inspirație, ca si coechipierii lui 
din linia mediană. Petre Petre.’ 
Rada si Petrul Trebuie spus.

in al doilea
ru s-a aflat ___ ____
ca si înlocuitorul lui. iar Da- 
maschin n-a reușit nici un mo
ment să-i depășească pe Anton 
și Ursu. Manea, de la care se 
așteaptă mereu totul, a pierdut 
din... viteză spre final, centră
rile lui negăsind om demarcat. 
Si. în sfirsit. nu putem omite 
că Bucu si apărătorii din fata 
lui au respins deciși totul, ori
unde si oricum (numai Ursu a 
acordat... 12 cornere,!). pentru 
ei scopul scuzînd mijloacele. 
Sigur. în cîteva situații Rapid a 
avut si neșansă, mai ales în 
repriza secundă. în min. 47. 58 
Și 69. la șuturile foarte pericu
loase ale lui Damaschin. Avram 
si Manea. Fotbalul nu se joacă 
însă pe ocazii. Sau ne cornere. 
raportul lor fiind de 17—1. do
vada elocventă a unei dominări 
totale. Dar. se pare. Rapid s-a 
văzut învingătoare sigură după

rînd. că si Coioca- 
în zi foarte slabă.

In Divizia t,K“ de volei

SURPRIZĂ LA BUCUREȘTI: CAMPION A, DINAMO,
ÎNVINSĂ DE MARATEX BAIA MARE!

Simbătă (2 jocuri) si dumini
că (10 partiife) Divizia de 
volei $i-a programai cea de a 
șasea etapă a campionatului 
masculin si a cincea în cel 
minin. Iată amănuntele de 
cele 12 meciuri :

fe
ll

t—J

FEMININ
DINAMO BUCUREȘTI 

MARATEX BAIA MARE 
(—11. 12. 6, —11. —12) ! Toți cei
prezent! ieri in sala Dinamo au 
fost siguri că meciul dintre e- 
chipa campioană si penultima 
clasată, fără nici o victorie în 
patru etape, va fi o formali
tate si 'se va termina cu o vic
torie în trei seturi a gazdelor. 
Dar echipa condusă de C. Să- 
voiu a dat o replică peste aș
teptări. surprinzindu-le pe cam
pioane. Oaspetele, cu un atac 
viguros, cu un biocai Înalt si 
bine organizat si cu un ioc de 
linia a doua foarte eficace si-au 
impus punctul de vedere refă- 
cînd handicapuri mari și ciști- 
gînd seturi care păreau pierdute- 
De partea cealaltă dinamovlste- 
le, neglijente în toate comparti
mentele, au greșit mult, au 
ratat execuții simple, in spe- 

Velicu. Și 
băimărence

Fidelia Cri- 
Bujor, 

Aurelia

stăntencele : Maria Enache,
Doina Popescu. Mirela Nistor 
si Gulniza GeliL (C. Popa — 
coresp.).

C.SAI. LIBERTATEA SIBIU 
— UNIVERSITATEA CRAIOVA 
2—3 (—7. —6. 5. 7 —13). Med 
foarte disputat cu un final 
dramatic in care oaspetele s-au 
impus. Din echipa craioveanâ 
s-au evidențiat : Carmen Cuej- 
deanu. Lucretia Mirea si Moni
ca Sușman (I. Ionescu — co
resp.).

C.S.U. GALAȚI — ȘTIINȚA 
BACAU 3—0 (9. 8, 5). Replică 
slabă a băcăoancelor. studente
le căști gind De merit. Au jucat 
bine : Ileana Berdilă si Maria 
Muscă (T. Siriopol — coresp.).

PENICILINA LAȘI — FLA- 
CARA ROȘIE BUCUREȘTI 3—0 
(7. 10, 13). Victprie în 43 de mi
nute a lesencelor în fata unei 
echiDe parcă resemnate. Cele 
mai bune : Iulia Moldoveana, 
Gabriela Coman si Rate Talabă 
(P). Maria Apostolcscu si Da
niela Drăghici (FL R). (M. Ma- 
covei — coresp.).

MASCULIN

RAPID 
POLITEHNI

Stadion I 
timp frumos, 
circa 10.000. 
13-0). Conx

RAPID : I 
SAMEȘ. M ’d 
Petre 
(min. -t*
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rean, ANTQ 
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VILCENII ȘI-AU SATISFACU
ca Sportul 
cunoscută

cial prin Irina 
astfel cele opt 
(Valcrica Maier,

Nicnlina Bujor, Vio- 
Dinu, Aurelia Zabara, 

Tanta Codrea, Mariana Kosa si 
Vasilica Mițu) au produs cea 
mai mare surpriză din ultimii 
ani. (Gh. Lazăr — coresp.).

CHIMPEX CONSTANTA — 
CALCULATORUL BUCUREȘTI 
3—1 (—6, 6, 13, 14). în- 
tîlnire spectaculoasă, echilibra
tă. în care tînăra 
bucuresteană a dat o replică 
dirză experimentatelor lor ad
versare. (Ch. Goldenberg — 
coresp.).

FARUL CONSTANȚA — 
CHIMIA RM. VÎLCEA 3—0 (13, 
10, 9). Gazdele au acționat clar, 
eficace obtinînd astfel prima 
victorie. S-au remarcat con-

garnitură

DINA3IO — CALCULATO
RUL BUCUREȘTI 3—0 (10. 5. 
11). O dispută adesea atractivă, 
in care in prim-plan s-a aflat 
forța, determinantă si în stabi
lirea rezultatului. campionii 
dispunînd 
bilităti în 
rul ar fi 
condițiile 
fi lucrat mai unitar si nu ar fi 
pendulat între iocul combinativ 
(si mai rapid) in atac, pentru 
a evita blocajul masiv advers, 
si acțiunile ..telefonate" ' care 
au generat perioade lungi de i- 
neficiență și detașări decisive 
ale campionilor, precum si o 
firească stare de nervozitate. 
Cînd însă elevii lui C. Chitigoi 
au acționat mai unit si mai ra
pid. Dinamo s-a aflat în impas 
(în setaul I. de la 12—4 pentru

rezultatului.
de mai multe nosi- 
acest sens. Calculato- 
avut sanse numai in 
tn care sextetul ar

dinamovisti la 12—9 si mai ales 
tn setul III. de la 4—0 la 4—9. 
cînd cele 9 puncte consecutive 
ale Calculatorului păreau să 
determine un alt curs al întîl- 
nirii). De retinut două dueluri 
la fileu intre tineri si vîrstnici. 
riști sat de primii : Sorin Pop
— A. Ion și Dorin Antonescu
— G. Enescu. Arbitrii Ov. Flo- 
rea si D. Rotaru au condus 
foarte bine. (A.B.).

STEAUA — TRACTORUL 
BRAȘOV 3—0 (3. 7. 5). Echipa 
militară în sextetul de bază (P. 
Ionescu. Dascălii. Pentelescu, 
Praiea. Mina. Săniuță), a obți
nut o victorie ușoară în fata u- 
nui adversar care nu 1-a creat 
nici un fel de probleme. Antre
norul oaspeților. T. Tănase, a 
rulat tot efectivul de jucători 
avut la dispoziție în căutarea 
unei formule de echipă care să 
facă fată cît de cît iureșului 
militar. Negăsind nici o soluție, 
a trebuit să cedeze în mai puțin 
de o oră în fata unui sextet so
lid. bine pus la punct în toate 
compartimentele de către' an
trenorii Gyuia Eariha si Virgil 
Dumitrescu. Cuplul de arbi
tri bucureșteni S. Popescu și 
V. Dumitru a condus foarte bi
ne. (Gh. D.).

RELONUL SAVINEȘTI — 
A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 3—1 (3. —13. 11. 9). 
Gazdele au obtinut prima vic
torie din campionat, dună un 
joc echilibrat, țtemarcări : Ga- 
vril. Vițelarii (Relonul). Pop, 
Sanislav (A.S.A.). (C. Marcu
— coreso.).

ȘTIINȚA MOTORUL — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 1—3 
(—8. 3, —8. —12).

EXPLORĂRI BAIA MARE — 
ELCOND DINAMO ZALĂU 
3—2 (—12, 11. —12. 10, 5). Parti
dă marton (2 ore si 20 min.), 
foarte disputată. (A. CrișaD — 
coresp.).

C.S.U. ALUMINA ORADEA
— C.S.M.U. SUCEAVA 3—1 
(4, —14, 5, 3).

E neobișnuit 
den țese (echipă 
soliditatea 
organizare 
mească 4 
Șl, totuși, _______  ......
simbătă. la Rm. Vîlcea, unde lo
calnicii — dornici de reabilitare 
(șl au obținut-o !) după recentul 

0—2, pe terenul lor, cu Craiova 
— au luptat cu o neînduplecată 
ambiție, dominînd o formație 
oaspete animată de o mare do
rință de a-și fructifica valorile, 
de a sooate un rezultat care 
s-o mențină In lupta pentru tit
lu. A rezultat un meci animat, 
dirz. încleștat, plăcut prin efor
tul depus dar, din păcate, în
trerupt 
plăcute, 
angajat 
stăplnit 
gneunat 
bitru i 
avut 
tură 
șeii ale portarilor cane au făcut 
ca cel puțin 4 goluri (din care 3 
primite de Sportul 1) să fie din 
culpa acestora.

După un început echilibrat (o- 
cazil M. Sandu, min. 2 șl Veri- 
geanu min. 15) gazdele profită 
de o neînțelegere a apărării bu- 
cureștene, la o lovitură liberă șl 
IOV AN împinge balonul în pla
să (min. 25). Sportul egalează ra
pid (min. 32), prin M. SANDU 
care, la un corner, rămine ne
marcat și înscrie din apropiere, 
din pasa lui Ior—ilescu. Vilcenll 
încheie totuși repriza în avantaj 
pentru că, în min. 42, Speriatu 
reține dincolo de linia porții un 
balon cu traiectorie derutantă, 
la șutul-centrare al Iul LAZAR.

După pauză. Cincă (min. 
respinge cu 
se Îndrepta

stu- 
pentru 

apârârii sale șl buna 
a jocului) să pri- 

golurl intr-un meci, 
aceasta s-a tnUmplat

dar, 
uneori de momente ne- 
în care jucătorii 
în altercații, nu 
nervii, ceea ce a 
sarcina tânărului 

din Reghin. Și a mai 
acest meci o trăsă- 

neoblșnuită: marile gre-

FINAL

CHIMIA I 
SPORTUL

s-au 
șl-au 

în- 
ar-

Stadion , 
frumos, dai 
5.000. Șutun 
Cornere : I 
(min. 25), I 
GEANU (rrJ 
respectiv M 
RAS (mîn. I

CHIMIA :] 
UDREA, 
(min.
ZAR - W
Gîngu,

spo
(min.
Cazan, IOi 
Chihaia, F| 
Coraș - Fll

A crbitrJ 
ghin); la I 
șl Fr. Ker|

Cartonași
ZĂR. |

Trofeul n
La sperai

47) 
capul o minge care 
spre gol. Face ace-

CU EMOȚII
Cu spiridușul Băluță in mare 

vervă, echipa locală a evoluat 
foarte bine în primele 45 de mi
nute ale partidei de simbătă, pe
rioadă în care și-a asigurat un 
avantaj de două goluri, ce putea 
fi chiar mai mare. Neta supe
rioritate a gazdelor a fost fruc
tificată mai întîi în min. 17, cînd, 
in urma unui șut al iul Varga, 
mingea s-a lovit de un apărător 
tîrgoviștean și a ricoșat spre 
CURA, care — complet nemarcat 
în careu — a înscris nestinghe
rit. Patru minute mai tîrzlu, 
după un șut al iul Lasconi la 
care midgea a fost respinsă de apărarea oaspeților, BALUȚA 
a reluat-o fulgerător în plasă 
printr-o execuție spectaculoasă, 
de remarcabil rafinament, 
bil descumpănită, formația 
govișteană face fată cu 

>presiunii la care este

Vizi- 
tîr- 

greu 
supusă,

lași lues-, 
49. în nr 
șutul dai 
desprinde 
Cimpeanu 
simplă șl 
ză cu ci 
După 3
Hagi. capul, ini 
decis în 
cursă pel 
pe jos, q 
sibil și.J 
mingea 9

ez

PENT
trece pr 
tice, dări 
fida goli 
marcă p| 
vatoare. I

Mul ținu 
petroșenl 
după pal 
de gol 4 
Mia apăl 
liberă a 1 
în bară I 
fapt vor! 
ții, anini 
echipă A 
Da-mcnstl 
reale, til 
in ce ml 
76, BT’Rl 
după o I 
de la II 
cu marii 
numai I 
pu. i.tra! j
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DUNĂREA C.S.U. 
UNIV. CRAIOVA

OASPEȚII ÎNSCRIU ȘL.
o
1 (1)

REZISTA GOBOR Șl MATEUȚ IN PRIM-PLAN

1 lnsis- 
lărbuJes- 
in. 65 - 

uluitor 
l11o, du- 
n. 69 - 
să etc.). 
ece în 
oună lui 
Ite si el > lingă 
Juca dam 
min. 89. 
anu șl 
Ionul In 

perica- 
cîteva 

pericu- 
tut pe 
i care 
inuț in
to mod protesta 

1 stells- 
de ar-

69 Cîm- 
;-bombă. 
sa. Iar 
i In ex- 
calmului 
m merl-

Stadion Dunârea ; 
țat, denivelat ; timp 
tatori — circa 18.000. Șuturi : 8—5 (pe 
poarta : 3-3). Cornere : 11—3. A mar
cat : CAMATARU (min. 30).

DUNĂREA C.S.U. : Oano - PISAU. 
Gâlan, Anghelinel, Mureșan — lehim, 
BALABAN, Boiali (min. 35 Stroe) — 
HANGHIUC, Antohi, Bejenaru (min. 
46 ROMILA).

UNIVERSITATEA : Lung - NEGRILA, 
TILIHOI, ȘTEFANESCU, UNGUREANU 
— ȚICLEANU (min. 35 Pâuna), DO
NOSE, Ad. Popescu - Geolgâu, CA
MATARU, Cîrțu (min. 69 Sândoi).

A arbitrat bine D. Petrescu ; la li
nie : V. Angheloiu (ambii din Bucu
rești) și $. Necșulescu (Tîrgoviște),

Cartonașe galbene s LUNG, GA
LAN.

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

teren tnghe-, 
friguros : spec

scorului :

ÎRAN

0
0

O bună Darie din primele 45 
de minute a fost la discreția 
echipei vizitatoare, disputa din 
cîhîDul de ioc desfăsurîndu-se 
sub semnul inegalului duel 
tehnico-tactic si mai ales psi
hic. dintre o semifinalistă a 
a Cupei U.E.F.A. si o ex-divi- 
zionară „B“. în min. 7. la un 
raid pe aripa dreaptă. Donose 
servit de Ticleanu a introdus 
balonul în plasă, dar arbitrul 
a apreciat (just, după opinia 
noastră) ioc periculos în su
prafața de protecție a ©orta-

rului si nu a validat golul. 
Formația oaspete s-a menținut 
in ofensivă si. în min. 30. a 
reușit deschiderea
Cîrtu a trecut. în stilu-î ca
racteristic. de trei adversari, a 
efectuat o deschidere spre Ti
cleanu. infiltrat în careu pe 
partea dreaptă- a urmat un sut 
al acestuia. Oană n-a putut 
retine balonul si CĂMĂTARU, 
pe „fază", l-a introdus, din a- 
propiere. în plasă.

La reluare. Dunărea (cu Ro
milă la „timonă" si cu un fun
daș arioă. Pisău. 
în vervă de ioc) 
altă echipă, care, 
de cauză, a jucaT 
tul oe „cartea" 
cum partenera < 
(fără Ticleanu. accidentat) 
declarat de acord", optînd 
tru un ioc de „contre", 
asistat la o repriză de 
superioritate teritorială a 
delor. cu următoarele momente 
notabile : min. 47 — culoar bun 
de sut pentru Hanghiuc. care, 
de la circa 
lături ; min. 48 
milă, 
peste 
59 — 
ratată 
„indirectă" în careul cralovean. 
pentru o obstrucție- a iul Ste- 
fănescu asupra lui 
„zidul" Universității

la cel mult 7 m si șutul lui - 
Romilă este fără efect : în min. 
85. Pisău trimite Duternic în 
mina luj Ungureanu. 
circa 2 m (deci nici 
nici distantă de ioc) 
nalty-ul reclamat 
nu este acordat De 
tate.

Dunărea ..lovind 
în mănuși". Universitatea 
obtinut punctele unei muncite 
si prețioase victorii.

aflat la 
intenție.

si De- 
tribunede 

bună drep-

mai mult
a

DOMINARE...PIRVU, 
sn, Petre 

aru

bun ; 
ctatorî — 

poarta:

5igmi-

nânău

apărare improvizată în 
lui Buzgău și Arezanov 
..... .......... Bala Mare a

jst eli-
n c-ap-

nici ne

SCU

ERII
4 (2)
2 (1)

I timp
- circa
: 9—7).
IOVAN 

, VERI- 
in. 75).

. CO-

Cu o 
absența__ __ ___(indisponibili), F.C. 
ținut totuși piept atacurilor ma
sive ale Petrolului. Dar n-a scă
pat nici unul din (rarele) prile
juri de^ a avansa în terenul gaz
delor, ''ca întotdeauna ,,pe ari
pile" unei linii de 
maximă elasticitate, 
menea „raid" a și 
său (min. 35) prin 
foarte aproape, la 
rală a Iui Tulba. 
(min. 88), a forțat 
prinderea, dar șutul lui D. 
dovan a nimerit bara.

Pentru unicul ei gol. Petrolul a 
alergat 74 de minute, pînă cînd 
DUMITRACHE II, la centrarea lui 
Simaciu, a marcat exact In sti
lul lui Roznai. Dominarea terl- 
tx>rială a gazdelor a fost impre
sionantă in prima repriză și 
cvasl-totală în cea de a doua, 
cînd s-a Jucat, practic, în jumă
tatea bălmăreană. Orice 11 se 
poate reproșa fotbaliștilor plo- 
leștenl în afara de abnegație șl 
mobilizare în acest meci. Nu
mai că elanul și bunăvoința nu 
se transformă automat în „două 
puncte", in absența unei 
clare de ioc, cu atît mai 
de deslușit în condițiile în care 
echipa nu are nici un coordo
nator în efectiv. Atacurile în 
.valuri, ploaia de centrări, suturi
le superficiale, pasele întâmplă
toare. ratările în lanț, suita de 
cornere nu s-au putut converti 
In jinduita victorie, „sabotată". 
ce-1 drept si de cele câteva plon- 
joane temerare ale Iul Perne® și

„pe arl- 
mljlocași de 
Intr-un ase- 
marcat golul 
ROZNAI, de 

o pasă 
Intr-un
Iarăși

late- 
altul 
des- 
Mol-

. inspirat Și 
I a fost o...

în disperare 
anroane to- 

atacului. Si. 
de întrecere 

„s-a 
pen

am 
netă 
gaz-

Gheorghe NICOLAESCU

Corvinul si F. C. Arses au 
oferit, mai ales dună oauză. un 
ioc frumos dorind astfel să a- 
rate că Dozitiile deținute în cla
sament nu coresnund< valorii 
lor. Dacă în prima parte F. C. 
Argeș a dus accentul De defen
sivă si a declanșat win Nica si 
D Zamfir contraatacuri peri
culoase in cea de a doua re
priză elevii lui Dobrin s-au a- 
vîntat mai des sore poarta lui 
Alexa, echilibrând astfel 
șl disputa a devenit 
teresantă.

JOC DESCHIS, ATAC

locul 
mai in-

X .
In primele 15 de minute Cor

vinul a dominat cu autoritate, a 
obtinut 9 lovituri 
Văetus (min. 12). 
23) Klein (min. 
(min. 34) au fost 
a înscrie. Dar primul gol a că
zut de-abia în min. 38. In acest 
minut. Dubinciuc a urcat oină 
in preajma careului advers, a 
făcut un schimb 
Pcicu. apoi I-a

de colt, iar 
Gabor (miri.

32) si Petcu 
la un nas de

de oase 
servit ..ca

cu 
la

3
1

1'4 m. trimite a- 
reluare Ro

din interiorul careului, 
„transversală" : în min. 

ocazie rarisimă Cîrtu. 
de la 6 m ! ; min. 62 —

A fost, mai întii. o frumoasă 
festivitate, prilejuită de împli
nirea. chiar în ziua jocului, a 
50 de ani de către arbitrul N. 
Hainea, căruia clubul organi
zator si alti prieteni ai fotba
lului i-au oferit meritate cupe 
și flori. Apoi a fost meciul o 
partidă frumoasă, atractivă, cu 
un joc deschis, ne atac, cu 

cu 3

DINAMO
A3.A. TG. MUREȘ

3 (2)
0

Stadion Dinamo ; teren 
de zăpadă, dar bun ; timp 
Insă friguros ; spectatori — 
6.000. Suturi : 20—7 (pe poartă 

marcat : MUL- 
35). AUGUSTIN

curățat 
însorit, 

circa 
: 7—«).

Hanghiuc : 
se așează

Șl ATÎT
PETROLUL 
F. C. BAIA MARE

1 (0)
1 (1)

însorit darStadion Petrolul ; timp ___
rece ; teren bun Y spectatori - circa

23-8 (pe poarta : 
17-2. Au marcat : 

șl DUMITRACHE

8 000. Șuturi : 
1G-4). Cornere : 
ROZNAI (min. 35) 
II (min. 74).

PETROLUL :
Stancîu, Butufei, TOMA _
(min. 66 SIMACIU), Călin, Pancu - 
MOLDOVEANU, Dumitrache li, I. So
lomon (min. 55 Libiu):

F.C. BAIA MARE : PERNEȘ - Sepi, 
RAȚ, IGNAT, Weisenbocher — BĂLAN, 
MUREȘAN, Rus — Dragomirescu. 
Tulba, ROZNAI (min. 78 D. Moldo 
van).

A arbitrat satisfăcător 
la linie s L. Ciucu șl N. 
din București).

Cartonașe galbene 1

Haralambie — Lozâr, 
Grîgore

P. Bala;; 
Votnea (toți

_______ ________ CALIN, DU-
MITRACHE II, SEPI, DRAGOMIRESCU. 

Trofeul Petschovschi : 7 
La speranțe : 2—1 (1-»1).

de plasamentul fericit al lui Ig
nat care, in min. 48, a respins 
cu capul, din cadrul porții, min
gea șutată de Călin.

Arbitrul P. Balaș a părut in
timidat de miza jocului. Nesi
gur, cu cîteva decizii contestabile 
(fără să influențeze Insă rezul
tatul) a sfirșit prin a fl ..sancțio
nat- cu bulgări de zăpadă de 
acea parte din public care a re
dus nota la Trofeul Petschovschi.

multe faze de poartă, 
goluri si multe alte ocazii ra
tate, 
flat 
toate 
loric. 
aflînd că 
antrenorul secund al lui 
Roma. Lușiano Tessari. a 
eă evolueze cit mai aproape 
de cota... sferturilor europene. 
A avut 25 de minute de joc 
frumos si eficient. în mișcare, 
cu pase _dintr-o bucată". In 
min. 9. bine lansat. MULTESCU 
a trecut 
părătorii 
de la 8 
a ridicat
35. la capătul unui atac pre
lungit. înscriind cu un sut din 
unghi, de la 12 ra. Acesta a 
fost scorul la pauză pentru că 
Augustin a ratat în min. 3 și 
21. Multescu în min. 23. sin
gur cu Dbrtarul. si in min. 45. 
La poarta cealaltă, au ratat 
Fanici (min., 6) si Bolâni (min. 
44). iar în min. 38. la „bomba" 
lui Munteanu. de la 18 m, 
Moraru a respins în corner, 
cu un reflex formidabil si cu 
prețul unei nefericite acciden
tări.

La cirma jocului 
Dinamo, superioară 
punctele de vedere 
tehnic si tactic), 

în tribună se

s-a a- 
din 

(va
ca^ 
află 
A-S. 

tinut

cu ușurință printre a- 
adversi si a înscris 

m. Și tot MULTESCU 
scarul Ia 2—0. in min.

SERIA I

Corners : 13—5. Au 
ȚESCU (min. 9 șl 
(min. 66).

DINAMO > Moraru 
mescu) — Rednic, I. I 
(min. 73 Mărginean). 
MULȚESCU, DRAG NEA, Custov - Țăl- 
nar, Augustin, ORAC.

A.S.A. : VARO - Szabo, 
pir, Onuțan - Dumitrescu, 
(min. 21 Botezări) 
CERI, Fanici ' ’ 
teomj.

A orb it ret 
(Bir Iod) : la 
(Rm. Vîlcea) 
tio).

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 3—1 (3-1).

(mîn. 38 Efti- 
MARIN, Andone 
, Stâne seu —

(min.
Bolăni -
73 Ktan)

Jenei, !s- 
G llie 

CIOR- 
Mun-

bine N. Roinea
I. Crâciunescu

Foarte 
linie : 

și C. Gheorghițâ (Brâ-

Dună cauză, start surprinză- 
tor de incandescent al oaspe- 
tilor. Szabo trimite Dește Efti- 
mescu si De linsă poarta goală 
(min. 49). Ciorceri vine cu o 
fracțiune de secundă mai târ
ziu la o minge de sol (min. 
51). iar in min. 55 mureșenii 
obțin trei cornere consecutive I 
Apoi, Dinamo a dominat 
litătile”. iar AUGUSTIN, 
două mari ratări (min. 
86), a ridicat scorul la 
în min. 66, Ia pasa lui 
(eseu.

„osti- 
între

58 și
S-0,
Mul-

Constantin ALEXE

CORVINUL
F. C. ARGEȘ

Stadion Corvinul ; 
timp noros, frig ; spectatori 
5.000. Șuturi r ’3—7 (pe poartă : 7—5). 
Au marcat : MATEUȚ (min. 38), GA
BOR (min. 59), PETCU (min. 70), 
respectiv IOVANESCU (min. 84).

CORVINUL : Alexa - Nicșa (min. 
69 Stredie), DUBINCIUC, Gălan, Bog
dan - L. MOLDOVAN. Klein. PETCU 
(min. 82 Cojocaru), MATEUȚ — GA
BOR, Văetuș.

F.C. ARGEȘ : Cristian - M. ZAM
FIR, Stancu, Moîceanu, Tulpan — RO
MAN, IOVANESCU, Badea - D. Zam
fir (min. 75 Voicu), Nica, Margelatu 
(min. 61 Jurcă).

A arbitrat foarte bine I. Igna ; la 
linie : I. Ferenczî (ambii din Timi
șoara) și M. Axente

Cartonașe galbene
NICȘA.

Trofeul Petschovschl
La speranțe : 0-0.

(1)
(0)

teren înghețat ; 
circa

(Arad).
: MARGELATU,

: 9.

carte" pe MATEUȚ. aflat Ia 
punctul de 11 m. care a reluat 
puternic balonul in plasă : 1—0. 
în repriza secundă. Gabor 
Mateut au continuat să fie 
prim-plan și, apărarea F. 
Argeșului a cedat din nou. In 
min. 59 GABOR, de la 30 metri 
de poarta lui Cristian, a făcut 
un slalom printre jucătorii pi- 
testeni. a ajuns în careu si... 
2—0. După un minut de la in
trarea sa pe teren. Stredie a 
centrat - de pe partea dreaptă, 
Mateut a prelungit în careu la 
PETCU si acesta a șutat sec, 
pe sub portarul Cristian : 3—0. 
Cu sase minute înainte de flu
ierul final. IOVANESCU de Ia 
17 m. a șutat năpraznie la vin- 
clu. făcind inutilă intervenția 
iui Alexa : 3—1. Ultimele mi
nute au- aparținut echipei F. C. 
Argeș, dar tabela a rămas ne
schimbată.

Pompiliu VINT1LA

IERI, ÎN DIVIZIA

si 
în 
C.

oeni — Olimcia Rm. Sărat. F. C. 
Constanta 
nirea Dinamo 
Tulcea. Otelul 
Buzău.1. GLCRIA 8z.2. - - - -
3.
4.
5.
6.
7.
I.
7.

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

F. C. CONSTANTA — OLIMPIA 
RM. SĂRAT 3—1 (2—0) S Zlhlu 
(min. 5 si 121. Roșea (min. 85. 
autogol), respectiv Tone*  (rain. 
38)GLORIA BUZĂU — F.C.M. 
PROGRESUL BRĂILA 4—0 (3—0 : 
Zahiu (min. 10. min. 13 din 11 m 
si min. 65) sl Cramer (min 26).

UNIREA SLOBOZIA — META
LUL PLOPENI 2—0 (9—0) s Pe
trescu (min. 85 șl 86).

Relatări (Se la L Mindrescn, T. 
Uneureanu. L Diaconu. G. Go
run. I Teirău. D. Crăciun. Gh. 
Drăgan, D. Soare, L Matei.

ETAPA VIITOARE (duminică 
37 noiembrie) : Dunărea Călă
rași — Unirea Slobozia. Ceahlăul 
P. Neamț — C.S.M Suceava. 
Gloria Bistrița — C. S. Botoșani. 
Prahova Ploiești — Partizanul 
Bacău. F.C.M Progresul Brăila — 
Chimia Fălticeni. Metalul Plo-

C.S.M SUCEAVA — DUNĂREA 
CĂLĂRAȘI 3—8 <1—0 : Cristescu 
(min. *0>.  Ostafie (min. 511 sl 
Cașuba (min. 831.

C. S BOTOȘANI — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ l-o (l—0| : Ene (min. 
M).

DELTA TULCEA — GLORIA 
BISTRIȚA 2—0 (1—0 : Nit*  (min. 
M) sl Ihimov (min. 88).

C S.M. BORZESTI — OTELUL 
GALATI f—2 (1—0 : Florian
(min. 33). Frasin (min. 681 
tru C.S.M.. Popescu (min. 
Stamate I (min. 85) pentru 
IulPARTIZANUL BACĂU — 
REA DINAMO 
(0—0 : Tocii*  (min. 58 
Timofi (min. 09).

CHIMIA FĂLTICENI 
HOVA PLOIEȘTI 2—1 
Cosereanu (min. 30). 
(min. 75). resoecVv Vlad 
70)

SERIA A n-a

C.S.M, Borzesti. 
Focsani 
Galati

U- 
Delta 

Gloria

UNI-
tn.JOC - SPECTACOL CU AVADENEI 10-27 11

•••

TlBNAVENI

CRA

II e

SERIA A III-a

Ghecrgfie NERTEAi

1 (0) 
0

V. T.

23
1»

2
1

timp

Velea ; 
din Cra-

FOCȘANI 
«1

- Licâ, 
Burleanu,
Stoichițâ 
(min. 32

teren bun ; 
spectatori - 
(pe poartă : 
A marcat :

TlRGOViȘTE : MIA • 
Ene, NJculescu - 

(min. 69 Dumitrescu),

MARE — 
0—2 (0—0) : 

Bodea (min.

TR. MĂGURELE — 
VICTORIA BUCU-

Craiova — Chimia Tr. Măgurele. 
Șoimii I.P.A. Sibiu — Avîntul 
Reghin. I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe 
— Autobuzul București. Gaz me-

t>en- 
W). 

Ote-

CLUJ-NAPO-
RESITA 2—0 
8 si 33).

TIMISOARA —

contraatacuri. numeroase

Olimcia
C F.R. _________
sita — Minerul Luceni. Ind. Bîr-

„căzut" firesc, spre
acestei partide fier-

înscris de

a-si nune coechipierii 
tu excelente de gol.

șl 83 (la șuturile s ’vi Ostafi) 
vor împiedica egalarea.

Constantin F1RANESCU

C.F.R. TI- 
: Alexan- 
si Jacotă

— PRA- 
a-«) ; 

Neaesu 
(min.

Ion CUPFN

ICI

eșpan,
VAN 

. LA- 
reda),

ra ma
tt po- 
e re- 
ii sal-

ănică), 
, HAGI. 
n (Re- 
ișoara)

izultat, 
ensivă 
le lor 
in. 75 
vitură
85 șut 
acest 

oaspe- 
r de

n joc.
lor 

a ce 
na in.scor

rimită 
final 

akrei. 
ale

(2)
(0) 
în-

— direa 
poarta : 
marcat :

min. 
tttîrzie 
iia se 
trează, 
venție 
rchea- 
goală. 
ul lui 

cu 
l este 
face o utează 
impo- 
viază

Joc-SDectacol. cum ne-am dori 
cît mai multe în camDionatul 
nostru. Un meci care a avut de 
toate : ritm si cursivitate, atacuri 
si -------- .1----- - -------------faze de poartă, dar... numai un 
Pol. Acela 
finalul _____ ____ _ __bin ți. înscris de AVADANEl
(omul nr. 1 al meciului). în min. 
80. dintr-o lovitură liberă de Ia 
18 m. cu un sut puternic De jos. 
care l-a surprins pe Balaș. Pînă 
atunci însă cei Drezenti în tri
bune au urmărit faze spectacu
loase. maioritatea 
derulare la Doarta 
Două mari ocazii 
partidei. Avă dan ei 

..... t) au 
contraatac

(min. 9 sl 18) nu l-a outut În
vinge De Manseac. Au fost două 
situații rarisime de gol. Adoî, 
gruDati în aDărare. bihorenii ad 
scos numeroase baloane, au.. - tă
iat mereu încercările de oătrun- 
dere ale jucătorilor localnici. Și
rul ratărilor a continuat avindu-i 
ca autori De D. Georgescu (m n.

Oțelul Galați 
Gloria Bistrița 
Partizanul 
F.C.M. Pr. Br.
C.S. Botoșani 
Ceahlăul P. N. 
Unirea D. Focș. 
Prahova PI.
F.C. Constanța*)  
C.S.M. Suceava 
Met. Plopenl 
C.S.M. Borzești 
Unirea Slobozia 
Delta Tulcea 
Olimpia Rm. S. 
Chimia Fălticeni 
Dunârea Căi.

•) Echipa penalizata 
puncte.

t î 28- a 
5 2 21-12

dintre ele 
oaSDetilor. 

în startul 
_ __ (min. 5) si 
Adolf (m’.n 7) au ..Drefatat"
primul contraatac bihorean a- 
vîndu-1 la Dunitru ne Grosu care. 
De parcursul locului, a găsit în 
cîteva rînduri Dasa ideală centru 

în cozi- 
Dar

S. C. BACĂU
F. C. BIHOR

Stadion „23 August' ; 
timp frumos, dar rece : 
circa 7.000. Șuturi : 19-9 
9-5). Cornere : 13-1. 
AVADANEl (min. 80).

S.C. BACÂU : MANGEAC - Vis- 
AVADANEI, G SOLOMON, 
Soșu, Adof, MIHUȚ — Șoi-

JIUL
C. S. TÎRGOVIȘTE

Stadion Jiul ; teren bun ; 
sorit, dar rece ; spectatori 
3 000. Șuturi : 22—9 (pe
10-5). Cornere : 13—3. Au 
CURA (min. 17), BALUȚA (min. 21). 
respectiv BURlEANU (min. 76).

JIUL : CAVAI - P. Grîgore, Neagu, 
POPA, Slana — Dina, Varga 

69 DOSAN), Muia - CURA 
61 Stoinescu), Lasconi, BA-

S.C. 
crea nu, 
Elisei 
man, D. Georgescu (min. 72 Andrieș), 
Penoff.

F.C. BIHOR î BALAȘ - DIANU, Du
mitrescu, ZARE, Nițu — GROSU, Tâ- 
maș, Bisoc - He, Filip, Georgescu 
(min. 75 Roja).'

A arbitrat foarte bine N. Dinescu; 
la linie : A. Mițaru (ambii din Rm. 
Vîlcea) și Fl. Popescu (Ploiești).

Cartonașe galbene : GEORGESCU.
Trofeul Petschovschi : 10. • 
La speranțe 1—0 (0—0).

CHIMICA ___
I.M.A.SA. SF. GHEORGHE 1—1 
(1—0) : N îs tor (min. 16) oentru 
Chimica. Kerekes (min. 60) 
Dentru I.M A.S.A.

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
ȘOIMII I.P.A. SIBIU 0—0.

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
NITRAMONIA FĂGĂRAȘ 1—0 
(0—0) : Ene (min. 75 din 11 m).

CHIMIA --- ------------
DINAMO
REȘTI 3—1 (2—0) : Bartales (min. 
20). Titirică (min. 44). Nica (min. 
52). resDectiv Răducanu (min. 
70).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — ROVA ROȘIORI 5—0 
(2—0) : Beldie (min. 23). Pre- 
deanu (min. 28). Culea (min. 51). 
Greaca (min 73) si Pena (min. 
74).

F.C.M. BRASOV — GAZ ME
TAN MEDIAS 1—0 (1—0) î Gher- 
ghe (min. 7).

UNIREA ALEXANDRIA 
CARP ATI MIRS A 2—0 (1—0)
Voicilâ (min. 16 sl 79)

L P. ALUMINIU SLATINA • 
METALUL BUCUREȘTI 3- 
(2—0) : Pîrvu (min. 35) si Pău 
(min. 42 si 68).

CONSTRUCTORUL T.C I.___
IOVA — AVÎNTUL REGHIN 3—0 
(l—0) : L Marius (min. 5 si 67) 
sl Barbu (min. 85).

Relatări de la I. Ducan. N, 
Costache. D Daniel. D. Gruia. A. 
Soare. V. Secăreanu. M. Bizon. 
D. Mihail sl St. Gurgui.

ETAPA VIITOARE (dummlcâ 
27 noiembrie) : Nitramonia Făgă
raș — Unirea Alexandria. Pro
gresul Vulcan București — Me
talul București. I. P. Aluminiu 
Slatina — F.C.M Brasov. Caroati 
Mîrsa — Rova Roșiori. Automati
ca București — Dinamo Victoria 
București. Constructorul T.C.I.

tan Medias — Chimica Tîrnăveni.
1. F.C.M. BRAȘOV 14 10 2 2 28- 9 22
2. Car pa ți Mîrșa 14 8 2 4 28-20 18
3. Șoimii Sibiu 14 7 3 4 22-16 17
4. I.P. Aluminiu 14 6 3 5 18-12 15
5. Gaz metan 14 7 1 6 19-17 15
6. Un. Alexandria 14 6 2 6 18-16 14
7. Progr. Vulcan 14 4 6 4 22-21 14
8. Autobuzul Buc. 14 5 4 5 10-14 14
9. Avîntul Reghin 14 5 4 5 14-18 14

10. Rova Roșiori 14 7 0 7 21-26 14
11. IMASA Sf. Gh. 14 5 3 6 15-15 13
12. Din. Vict. Buc. 14 4 5 5 14-14 13
13. Nitramonia Fâg. 14 6 1 7 17-20 13
14. Chimica Tîrn. 14 5 2 7 23-21 12
15. Metalul Buc. 14 5 2 7 17-19 12
16. Automatica Buc. 14 6 0 8 13-18 12
17. Chimia Tr. Mâg. 14 5 1 8 16-22 11
18. Constr. T.C.I. 14 4 1 9 17-34 9

M.
(min.
(min.
LUȚA.

C.S.
AGIU, 
Tudor , . „. ,.
— Uaia, Ostafî, O. POPESCU 
Cojocaru).

A arbitrat foarte bine 1. 
la linie : O. Busuioc (ambii 
iova) și S. Parvtelimcnescu (Scâieni).

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 4-0 (2-0).

14, 36 și 45). Elisei (min. 16-și 35) 
Sl C

Identică avea să 
făsurarea jocului si 
luare. De data 
danei ...aruncat" vîrf

Solomon (min. 43). 
fie

__ _ laaceasta cu
____ _______ gazdele 
sînt mult mai Dericuloase. Chiar 
în orimul minut al reDrizei se
cunde D. Georgescu subează nu- 
ternie la colț, dar Balaș respin
ge în corner. Nici Pen off (min. 
62 si 65) nu-1 oo-ate învinge ne 
oortarul oaspeților. De cartea 
cealaltă notăm marile ocazii ale 
Iui Georgescu (min. 57) si Ile 

. (min. 67 — sut în ..transversală").
Si meciul se Încheie, sore regre
tul soectatorilor. care au Vi
zionat un joc splendid.

C.S.M. REȘÎTA 
MISOARA 3—0 (0—0) :
dru (min. 49 si 61) 
(min. 79).

SOMESUL SATU 
ARMATURA ZALAU 
Păscută (min. 59) si 1 
61C.F.R. VICTORIA CARAN
SEBEȘ — OLIMPIA SATU MARE 
2—1 (2—1) : Popescu (m4n. 24).
Irimia (min, 44). rescectiv Bolba 
(min. 11).

METALURGISTUL
IND. SÎRMEI 
(1—0) î Stoica (min.
Metalurgistul.
63) centru Ind. sîrmei.

RAPID ARAD —
LUPENI 1—1 (0—0) î Bora (min.
64) centru Racid. Musat (min. 58) 
centru Mi netul.

MINERUL CAVNI.C

CUGIR —
C. TURZII 1—1

44) centru
Mureșan (min.

MINERUL

ARAD 1—0 (0—0) : Mociran -(min. 
82 din 11 m).

MINERUL MOTRU — „U“
CLUJ-NAPOCA 1—0 (0—0) : Tur- 
cas (min. 74).

STEAUA C.F.R.
CA — GLORIA 
(2—0) : Albu (min

POLITEHNICA
AURUL BRAD 1—0 (1—0) : Murar 
(min. 28).

Relatări de Ia P. Fuchs. Z. Co
vaci- N. Maeda. M. Vîlceami. N. 
Străjan. Z Debretenl. Gr. .Tueă- 
naru. I. Lesouc si C. Cretu.

ETAPA VIITOARE (duminică 
27 rioiembrie) : Minerul Motru 
— Somesrr' Satu Mare.. Aurul 
Brad — CÎ’.R. Timisoara. U. T. 
Arad — Metalurgistul Cuglr. Ar
mătura Zalău — Minerul Cavnic.

Satu Mare — Steaust 
Clui-Nanoca. Gloria Re-

jnei C. Turzii — Rapid Arad. Po
litehnica Timisoara — C.F R. Vic
toria Caransebeș. ,.U“ Clui-Napo-

cu patru

ca — C.S.M. Reșița. s
1. C.S.M. REȘIȚA 14 10 0 4 25-12 20
2. „U“ Cluj-Nap. 14 •9 0 5 31-11 18
3. „Poli" Tim. 14 8 1 5 30-17 17
4. Minerul Cavnic 14 8 0 6 25-19 16
5. Minerul J.upeni 14 6 3 5 18-14 15
6. Armatura Zalâu 14 7 1 6 13-19 15
7. Aurul Erad 14 6 2 6 24-24 14
8. C.F.R. Tim. 14 7 0 7 23-24 14
9. C.F.R. Caran. U 7 0 7 14-29 14

10. Metalurg. Cugir 14 5 3 6 20-19 13
11. Ind. sîrmei C.T. 14 6 1 7 14-16 13
12. Minerul Motru 14 6 1 7 17-20 13
13. U.T.A. 14 6 1 7 17-21 13
14. Olimpia S. M. 14 6 0 8 23-23 12
15. Someșul S.M. 14 6 0 8 18-25 12
16. Gloria Reșița 14 5 1 8 10-16 11
17. St. CFR Cj.-N.*) 14 6 1 7 22-19 9
18. Rapid Arad 14 3 3 8 14-30 9

♦) Echipâ penalizata 
puncte.

I.M.A.SA


in C.C.E. la handbal feminin în meci revanșă, la Brăila,

STIIHTA BACĂU A RATAT LA UN GOL■» ■>

CALiFiCAREA ÎN „SFERTURI"
PUGILISTII NOȘTRI ÎNVINGĂTORI: ROMÂNIA - R.O. GERMANĂ 7-5

J -»

BRATISLAVA, 20 (prin tele
fon), In Sala sporturilor 
Trnawska. în prezenta a peste 
2 930 de spectatori, s-a disputat 
întâlnirea retur din optimile de 
finală ale C.C.E. la handbal fe
minin. dintre Start Bratislava 
si Știința Bacău. Echipa din 
Bratislava a cîștigat cu 28—22 
(11—11), calificindu-se pentru 
sferturile de finală, ale celei 
nfai importante competiții con
tinentale. Avansul formației 
gazdă este de un sinsur eol 
(la Bacău Stiinta cîstiaase cu 
28—21). româncele ratind ast
fel calificarea Ia scorul cene- 
ral de 49—43 în favoarea echi
pei Start.

Partida a început cu c teva 
atacuri reușite ale băcăuancelor 
care. în min. 7 conduceau cu 
4—2. In continuare insă hand
balistele de la Start preiau ini
țiativa. In min. 25 ele avînd un 
avans de 6 goluri: 10—4. 
Atacurile • bine copduse de 
Ivahcikova — ea fiind si una 
dintre cele mai eficace luci
toare ale gazdelor — ca si o 
apărare destul de arresivă. u- 
neori depășind însă limitele 
regulamentului. au făcut ea

ROMÂNIA - U.R.S.S.
(Umere din peg. I)

tinete. în prima, rugbyștii noș
tri au beneficiat de majoritatea 
baloanelor în momentele 
fixe” ale jocului (tuse si gră
mezi). Cei doi mijlocași au 
profitat prompt pentru a punc
ta relativ rapid: in min. 28 
era deja 15—3 pentru tricolori. 
V. Ion și apoi de patru ori Pa- 
iăresen și-au demonstrat clasa 
Șutind necruțător printre bu
turi. (Tot ei au creat si— mar
cat un eseu in această perioa
dă. neacordat inși spre sur
prinderea tuturor pentru 
-înainte* !). Așteptam. to
tuși. din partea echipei noastre 
• exprimare mai clară, mai 
lucidă, pe for.dul dominării 
nete din primele 40 de minute. 
Pn sinair eseu. In ultimul mi
nut al primei părți a ioculuL 
La activul aceluiași V. Ion. a 
fost prea puțin pentru un in
tre» meci...

După pauză — surprinzător 
— inițiativa a aparținut mai 
mult rugbyștilor sovietici. A- 
proape că rolurile s-au inver-

S-AU ÎSCHFI AT ÎNTRECtRIlf BALCANICE 14 HALTERE
(Urmare din pag. 1)

Moscova. si la egalitate cu a- 
cesta la total — 365 kg — unde 
însă a pierdut primul loc la 
departajarea prin cintar. ad
versarul său fiind mai u- 
sor. Urdas s-a clasat al doilea 
Si la aruncat, cu 202.5 kg (Stoi- 
cikov — 205 kg). Locul 3 Ia 
această categorie i-a fost atri
buit lui Dragomir Cioroslan. 
membru al clubului sportiv 
..Olimpia*, care a realizat : 
total — 345 kg. smuls — 150 
kg. aruncat — 195 kg. Evolu
ția lui Cioroslan poate fi apre
ciată ca fiind sub posibilități, 
chiar dacă se are în vedere că 
a trecut de la cat 75 kg 
la cat. 82,5 kg. Al trei
lea performer, după Be
cherii sî Urdas, a fost. în ziua 
de sîmbătă, Vasile Roșu, de la 
..Chimnex* Constanta. Tre- 
cînd de la cat. 60 kg la cat
67.5 kg. Roșu s-a clasat al doi
lea. cu recorduri personale : 
302 kg la total. 135 kg la smuls.
167.5 kg la aruncat, după bul
garul Veselin Golobarov (310 
kg la total. 140 kg la smuls. 
170 kg la aruncat) si ;naintea 
compatriotului său. Cela Rada 
(280 kg la total 120 kg la 
smuls. 160 kg . la aruncat).

TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • Maratonul femi

nin de la Tokio a fost cîștigat de 
japoneza Nanae Sasaki în 2h 
37:09, urmată de Regina Joyce 
(Irlanda) 2h 37:44

AUTOMOBILISM o După pri
ma etapă a Raliului Marii Brita
nii, contînd pentru campionatul 
mondial al pilotilor de raliu, în 
clasament conduce suedezul Stig 
Blomqvist („Audi Quattro*) ur
mat de finlandezul Hannu Mik- 
koia („Audi Quattro*) la 4 se
cunde și MichMe Mouton (Fran- 

handbalistele din Bratislava 
să păstreze avantajul pe ta
bela de scor pină la sflrșitul 
meciului. Băcâuancele, deși 
au comis mai puține greșeli 
decît în partida de pe teren 
propriu, s-au aflat mereu in 
postura de a forța nota pentru 
a reduce din handicap. Ceea 
ce nu au reușit. Antrenorul 
Stiintei. Eugen Bartha, ne 
spunea telefonic : „Noi ar fi 
trebuit să venim la Bratislava 
cu o... zestre mai consistentă, 
lucru care era pe deplin posi
bil. si atunci totul s-ar fi 
schimbat Dar chiar si in aces
te condiții fetele au luptat 
fără menajamente, au dorit 
obținerea calificării, dar acest 
tel nu a putut fi atins. Expli
cația trebuie căutată si in arbi
trajul părtinitor, care in unele 
momente cheie a dezavantajat 
echipa noastră**.

An înscris : Ivahcikova 8, 
Stasova 7. Durisinova 4. Katko
va 4, Eliasova 3. Skareninova 
2. respectiv Mozsi 7. Ciubotarn 
6, Lunca 5, Voinea, Daniloff, 
Hriten si Găitan. Au arbitrat 
slab Schuning și Woldh (R. r. 
Germania).

19-3, IN CAMPIONATUL EUROPEAN DE RUGBY
sat Sportivii oaspeți au cuce
rit multe baloane si au atacat 
din orice poziție. iocul lor nu
mai -la mină* fiind foarte a- 
preciat. Dar echipa noastră s-a 
apărat perfect si na a primit 
nid un punct- Sigur, -impresia 
artistică* a fost in această re
priză de partea XV-lui sov-etic. 
foarte întreprinzător, dar r.erfl. 
în rugby nu-i suficient să ai 
ta teren 15 «paseuri*; trebuie 
ii beneficiezi. in primul riad, 
de înaintași puternici care să 
joace cracat ci si cunoască 
bine iocul de percuție. Iată, 
iaci vreți, lecția partidei de 
ieri. 0 lecție mult mal bine 
știută de rugbyștii români !

Ne place să credem că atit 
formația prezentată de antre
norii noștri, cit si evoluția din 
jocul eu echipa U.R.S.S. fac 
parte din pregătirea pe mal 
departe ■ cursei pentru titlul 
european. Rugbyștii noștri tre
buie că facă -marele pas* la 
Toulouse, la 4 decembrie, spre 
a demonstra si in fata renu
mitei echipe a Franței — asa 
cum au făcut-o. dealtfeL ci in 
fata Tării Galilor — că alcă
tuiesc o mare echipă !

Gheorghe Iuga, de la ..Chim- 
pex* Constanta*. în cadail cat. 
75 kg. a ocupat locul 4 (290 kg 
la total, 130 kg la smuls. 160 
kg la aruncat), după bulgarul 
Gheorghi Petrikov (315 kg) — 
140 kg — 175 kg), grecul Ior
dania niudis (310 kg — 132.5 
kg — 177 kg) și turcul Hasan 
Has (310 kg - 142.5 kg —
167.5 kg).

în ultima zi de întreceri, 
duminică reprezentanții noștri 
la cat 100 kg si cat +110 kg 
(la cat. 110 kg n-am avut con
curent). Vasile Groapă (clubul 
sportiv ..Steaua*) si. respectiv. 
Stefan Tașnadi (clubul ..Clu
jeana* Clui-Napoca). au ocu
pat locurile 2. primul cu 365 kg 
la total al doilea cu 385 kg 
(nou record, ca si performante
le de la smuls — 175,5 kg — și 
aruncat — 210.5. de asemenea 
noi recorduri). Campionii la ul
timele trei categorii : bulgarii 
Iran Anghelov (375 kg la cat 
100). Ianko Gheorghiev (405 kg. 
la cat. 110 kg) si Evgheni Po
por (400 kg la cat. +110 kg). 
Clasamentul pe țări : 1. Bulga
ria (3 — 4 — 0). 2. România 
(2 — 5 — 3). 3. Grecia (2 — 1 
— 2) 4. Albania (2 — 1—0). 
5 .Turcia (2 — 1 — 0), 6. Iugo
slavia (1 — 2 — 1).

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ft TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ța). Pe același tip de mașină, la 
31 de secunde. Indiferent de re
zultatul acestui raliu. Hannu 
Mikkola și-a asigurat titlul de 
campion mondial pe acest an.

BOX • Portoricanul Hector 
Camacho și-a păstrat titlul de 
campion mondial al categoriei 
super-pană (versiunea W.B.C.) 
lnvlngîndu-1 prin K.O. tn repriza 
a 5-a pe compatriotul său Rafael 
Solis. • Irlandezul Barry McGui
gan (este noul campion european 
la categoria pană, după c- l-a

BRĂILA. 20 (prin telefon). 
Sîmbătă seara. într-o organiza
re ' excelentă, a avut loc la 
Brăila cea de a doua întîlnire* 
dintre reprezentativele de box 
ale României si R. D. Germane. 
Iubitorii sportului cu mănuși 
din orașul dunărean au luat.. 
cum se spune, cu asalt Sala 
sporturilor, umplînd-o pină la 
refuz. Entuziaști si mai ales 
cunoscători, spectatorii au a- 
vut prilejul să aplaude de data 
aceasta victoria — cu 7—5 — a 
echipei române in fata puterni
cei formații a oaspeților.

Pentru întîlnirea revanșă, an
trenorii celor două formații au 
făcut cîteva modificări (fată de 
cele prezentate la Galati) ofe
rind prilejtd unei verificări se
rioase si Tutor sportivi. Dacă 
antrenorul Manfred Wolke nu 
a schimbat decît doi boxeri. 
Ion Popa a introdus în formație 
4 noi pugilisti. în duda acestor 
schimbări, echipa română nu a 
putut obține puncte r.iei de 
data aceasta la categoriile se- 
mimuscă. cocos, semimiilode 
Si zniilode. Dacă experimentata 
„semimuscă* a oaspeților. Diet- 
mar Geilich (29 de ani) a reu
șit să treacă de data aceasta si 
de Vasile Ciobanu. iar ..cocosul*

FILMUL JOCULUI
(Urmare din pag. I)

mite dezinvolt nrintr-un drop 
de la distantă, deasupra barei 
orizontale. Era minutul 10 : 
ROMANIA 6 — L.R.S.S. 31 E- 
chipa noastră domină in conti
nuare. Monteana ae află la ori
ginea a două acțiuni ofensive, 
induși» a fazei din min. 17. 
dnd. beneficiind de o altă lo
vitură de pedeapsă. PODARES- 
CU mărește avansul : ROMA
NIA 9 — f.ILS.S. X Tot el ra
tează, din poziție bună în min. 
22 (ca și Goni anii în min. 14 
Si 19). pentru a se revanșa do
uă minute mai firziu : ROMA
NIA 12 — UJLS-S. X Cel mai 
frumos atac românesc de pini 
acum e construit tn min. ii 
Șt Constantia ..vămuind* min
gea tn margine. sL dubă ua 
.jdoI*. pasele ae succed iute. 
Podărescu scapă spre eseu. In
să arbitrul vede un înainte, ne
observat de not Trec două mi
nute si același PODĂRESCU 
transformă din lovitură de pe
deapsă : ROMANIA 15 —
U.R.S.S. X La o tentativă de 
acțiune sovietică intervin pla
cajele tricolorilor. V. ION in
terceptează balonul si nu mai 
poate fi oprit pină în eseu : 
ROMANIA 19 — U.R.S.S. 3 în 
min. 40. Rezultatul reprizei...

„.dar si al întregului meci, 
pentru că în repriza secundă e- 
chipa română, cu victoria asi
gurată. face un ioc de aștepta
re, rugbyștii sovietici prind cu
raj. atac, domină, dar steril 
(neputind trece decisiv prin zi
dul defensiv al gazdelor) cele 
mai periculoase acțiuni ale lor 
fiind cele din min. 59 (balonul 
a trecut prin 12 mîini oină la 
intervenția energică a lui Mar- 
gbescu 1) si 63. cînd Barinov 
este ..prins* la o palmă de 
but

Arbitrul francez Jean-Claude 
Donleet. aiutat la margini de 
Ed. Taturian (U.R.S.S.) si M. 
Vătui (România), a condus for
mațiile : ROMANIA : A. Dinu 
(min. 61 V. Ion) — Aldea. 
Lungo. Marghescu. Vărzaru — 
Podărescu. V. Ion (min. 61 Pa- 
raschlv) — Radulescu. St Con
stantin. Măcăneată — L. Con
stantin. Dumitru — Pașcu. Hun- 
teann. Bucan. U.R.S.S. : Gonia- 
niî — Bratke. Sliusar. Parșin, 
Berzin — Mironov. I. Ovciniko» 
— Hairulin. Al. Ovcinikov, 
Kușnarev — Tihonov. Strelni
kov (min. 75 Oșitkov) — Bari
nov (min. 80 Fesenko). Malikov. 
Epifanov.

învins la Belfast prin K.O. în re
priza a 6-a pe Italianul Valerio 
Matt.

HANDBAL • Echipa masculină 
a Japoniei s-a calificat pentru 
turneul olimpic de la Los Ange
les, clasindu-se pe primul loc în 
turneul de calificare al zonei a- 
siatice desfășurat :a Tokio.

ȘAH • Turneul masculin de lâ 
Pristina (Iugoslavia) s-a încheiat 
eu victoria iul Cserna (Ungaria) 
și Sadik (Iugoslavia) cu 9 p din 
13. Maia Ciburdanidze a ocupat 

Dieter Kirchs tei n (de asemenea 
un consacrat) din nou de 
Gheorghe Negoită. pugiliști fă
ră ..cârti de vizită*, am con
statat cu surprindere că .ar
gintul* nostru de la campiona
tele europene. Doru Maricescu. 
a cedat de două ori consecutiv 
in fața Iul Henry. Maske, me
daliat cu bronz la aceeași com
petiție ! Faptul trebuie să dea 
de gindit atit antrenorilor, cit 
și ..mijlociului* nostru.

Punctele formației noastre au 
fost realizate de Constantin Ti- 
toiu. George Oprișor. Eugen 
Preda. Mircea Fulger. Gheor
ghe Sirnion, Marcel Marcu si 
Gheorghe Preda. Dintre aceștia 
evidențiem comportările bune 
ale lui Oprisor. E. Preda. Ful
ger, Gh. Preda și apreciem 
doar satisfăcătoare evoluțiile 
lui Tițoiu si Sirnion (Marcu 
cîstiglnd prin neprezentarea ad
versarului). Reuniunea. în ge
neral. a plăcut prin ambiția cu

C- M. de

MARIAN FlNĂTAN -
SANTO DOMINGO. La cam

pionatul mondial de box pen
tru juniori au urcat în ring 
Si doi dintre pugliliștii români, 
care au obținut victorii spec
taculoase. La „ușoară*. în pri
mul tur. Cornel Obreja l-a în
vins pe Justo Aguirre (Porto 
Rico) prin abandon dictat de

UMERII HOCHTIȘTI ROMÂNI
Astăzi începe la Sofia tradi

ționalul turneu de hochei dotat 
cu „Cupa Prietenia*. la care 
iau parte 8 formații reprezen
tative de iuniori. printre care 
si selecționata tării noastre. Din 
lot fac parte, printre alții Cli
ca. Daia, K. .Antal, Herlea si 
Dragomir. Antrenorii lotului 
sint AL Kalamar si S. Ciubota
rn- Turneul se dispută intre 21 
Si 27 noiembrie, iar cele 8 e-

„PIRUETA DE AUR" 
LA PATINAJ

Proba individuală mascuUr.ă a 
concursului de patinaj artistic 
..Pirueta de aur*, desfășurat la 
Zagreb, a revenit americanului 
Scott Hamilton cu 2.S p. urmat 
de Norbert Schramm (R.F. Ger
mania) 5.0 p șl Miakato Kono 
(Japonia) 5,0 p. La feminin a ciș- 
tlgat Sanda Dubravdcl (Iugosla
via) 3J p, urmată de Rosalin 
Samners (S.U.A.) 3,4 p șt Karin 
Telser (Italia) 7,6 p. In proba de 
dans pe primul loc s-a clasat pe
rechea vest-germană Petra Oern 
— Reiner Schonbom, cu 2.1 p. 
urmată de Tatiana Glatkova — 
Igor Spllband (U.R.S.S.) 4.0 p.

SAAKEBRUCK. Peste 40 000 de 
spectatori au asistat duminică la 
partida dintre B. F. Germania si 
Albania din grupa a S-a a preli
minariilor C.E. Fotbaliștii vest- 
germanl aq obținut o victorie 
foarte dificilă (2—1) grație că
reia au trecut pe primul loc al cla
samentului grupei șl au obținut 
astfel calificarea pentru turneul 
final al competiția', de anul vii
tor, ln Franța, Au înscris : Rum- 
menigge (min. 24) șl Strack (min. 
80), respectiv Tomori (min. 23). 
De menționat că ln repriza a 
doua Albania a jucat ta 10, prin 
eliminarea ltd Tomori (mtn. 45).

TREVES, ta cadrul campiona
tului de tineret, ta grupa a 6-a, 
R.F. Germania a terminat nedecis 
1—1 (1—1) eu Albania. Au mar
cat : Michael Rummenlgge (min. 
38), respectiv Josa (mta. 41). Cu 
acest rezultat Albania a cîștigat 
grupa totaliztnd 10 p. A fost ar
mată d“ R. F. Germania 9 p, Tur
da 3 p $1 Austria 3 D.

-locul cinci cu 8 p.
TENIS • . Semifinale feminine 

la Brisbane : Shriver — Durie 
7—6, 3—6, 7—5; Turnbull — Marid- 
tikova 7—6, 6—3. tn finală : Shri
ver — Turnbull 6—4, 7—5. • Tur
neul demonstrativ feminin de la 
Tokio a fost cîștigat de Martina 
Navratilova, 6—2 6—2 în finală
cu Chris Evert-Lloyd. • Semifi
nalele turneului demonstrativ de 
la Anvers : McEnroe — Higue
ras 6—1, 6—2. G. Mayer — Lendl 
7—5, 4—6, 6—3. 

care au luptat sportivii celor 
două formații. Pugilistii nu 
si-au menajat forțele, iar re
zultatele finale ale celor două 
gale (6—6 si 7—5) au reflectat 
cu fidelitate raportul de forte 
dintre competitori.

REZULTATE TEHNICE, în or
dinea categorilor : D. Geilich
(R.D.G.) b.p. V. Ciobanu (Româ
nia), G. Oprișor (România) b.p. 
Frosch (R.D.G.), D. ' Kirchstein 
(R.D.G.) b.p. Gh. Negoițâ (Româ
nia), G. Oprișor (România) b.p. 
N. Wlegrefe (R.D.G.), E. Preda 
(România) b.ab. 3 I. Benska 
(R.D.G.), M. Fulger (România) 
b.ab. 3 T. Schultz (R.D.G.), T. 
Schmitz (R.D.G.) b.ab. 2 M. Ni- 
culescu (România), Gh. Sirnion 
(România) b.ab. 1 (rănire) D. 
Castner (R.D.G.), H. Masko 
(R.D.G.) b.p. D. Maricescu (Ro
mânia), M. Marcu (România), b. 
neprezentare P. Balnuweit 
(R.D.G.), Gh. Preda (România) 
b,p. K. Schmid (R.D.G.), U. Ka- 
den (R.D.G.) b.p. T. Pîrjol (Ro
mânia) .

Petre HENȚ

box juniori

MEDALIE DE BRONZ
arbitru, în rep. 2, iar la „co
coș*, în sferturile de finală. 
Marian Fînățan a obținut a- 
ceeași decizie în meciul său 
cu venezuelanul Jose Molleda. 
Cu acest succes Fînățan este, 
de pe acum, în posesia me
daliei de bronz !

lă „cupa PRinmv'
chine au fost împărțite în do
uă grupe : Cehoslovacia. R.P.D. 
Coreeană. Polonia si ROMÂNIA 
(grupa A). U.R.S.S.. R. D. Ger
mană. Ungaria si Bulgaria (gru
pa B).

ACTUALITATEA RUGBYSTICĂ
• La Twickenham, Ia Lon

dra, în meci test. Anglia a în
vins Noua Zeelandă cu 15—9 
(6—3). Este a doua oară din 
1936 și pină acum că „AII 
Blacks* au pierdut pe acest 
teren! 60 000 de spectatori au 
asistat la un meci bun. Au 
marcat : Colclough — încerca
re, Hare — o transformare și 3 
penalități, respectiv. Davie — 
încercare, Desna — transfor
mare și o penalitate.
• La Paris, al doilea med 

test Franța — Australia 15—6 
(6—3). Au înscris : Esteve — 
încercare, Lesoarboura — 
transformare si 2 penalități, 
Gabernet — penalitate, respec
tiv Ella — drop, Campese — 
penalitate.

• La Hilversum, în grupa 
..B* a Cupei F.I.R.A. : Olan
da — Danemarca 28—3.

RIAD, tn meci oontlnd pentru 
preliminariile turneului olimpic, 
Arabia Saudită a Învins cu 5—0 
reprezentativa Singapore.

BEIJING. In partida inaugurală 
» turneului international feminin 
de la Guanzhou, selecționata pro
vinciei Guangdong (R.p. Chineză) 
a întrecut cu 2—o echipa Singa
pore. La turneu iau parte'opt e- 
ehipe.

MELNIK. în localitate a avut 
loo meciul amical dintre echipele 
de Juniori (jucători pină la 1< 
ani) ale Cehoslovaciei șl R. D. 
Germane. Scorul a fost egal i—1 
(1—0).

CAMPIONATE

ITALIA (et 8) : Avellino — 
Sampdoria 0—2, Catania — Juven
tus 0—2, Genoa — Inter 1—1. Mi
lan — Fiorentina 2—2, Pisa — U- 
dlnese t—1, Roma — Ascoli 1—1, 
Torino — Lazio 4—0, Verona — 
Napoli 1—1. Clasamentul : 1.
Juventus 13 p, 2. Roma 13 p, 3-4. 
Torino și Verona, cite 12 n._ 
13-15. Pisa, Genoa, Lazio. eite 
6 p, 16. Catania 5 p.

ANGLIA (et. 14) : Arsenal — E- 
verton 2—1, Aston Villa — Lei
cester 3—1, Liverpool — stoke
1— 0, Luton — Tottenham 2—4, 
Manchester Utd — Watford 4—1, 
Norwich — West Bromwich 2—0, 
Nottingham Forest — Ipswich
2— t. Queens Park — Birmingham 
2—1 Southampton — Notts 
County 0—2, Sunderland — West 
Ham. 0—1, Wolverhampton — Co
ventry 0—0. Clasamentul : 1. Li
verpool 30 p, 2. West Ham și 
Manchester Utd. 29 o. 4. Tottenham 
25 p... 20. Watford 10 p. 21. Lei
cester 7 p. ,22. Wolverhampton 
» P-
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