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_ ___________ , au acut loc in Capitală ample 
și en.uziasie manifestații sportive omagiale consacrate aniversării 
a 65 de ani de la faur,rea statului national unitar român. Frumoa
sele întreceri dotate cu „Cupa 1 Decembrie" au reunit — sub egida 
„Dacmdci^ — mii de tineri și tinere din toate sectoarele Capitalei. 
Citeva instantanee de la această mare duminică sportivă bucureș- 
tear.ă, cu întreceri de cros, handbal, șah, tenis de masă, volei etc.:
Teri dimineață, tinerii sportivi 

din școlile generale și liceele 
sectorului 4 și-au dat intîlnire 
-în Parcul Tineretului spre a lua 
startul îatr-una din cele mai 
disputata întreceri de alergare 
pe teren variat : „Crosul 1 De
cembrie". Competitorii — aproa
pe 800 de elevi — s-au arătat 
bucuroși că „după atîta frig și 
ceață. >ar s-arată soarele’’. La 
categoria 11—12 ani, cele mai 
bune au fost Daniela Grigoraș 
(Șc. gen. nr. 190). Maria Garoa
fa (Șc. gen. 165) și Elena Io- 
neseu (Șc. gen. 190). Ștefan 
Frățilă, pionier în clasa a V-a 

199, a cîștigat

IEANA IN

ZIAR
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întrecerea băieților de la cat. 
11—12 ani. După ce a mulțumit 
pentru diplomă, a băut ceaiul 
fierbinte din termos (venise cu 
suporterii de acasă) și a plecat 
— tot în pas de alergare — 
să-și susțină fratele, pe Marian 
Frățilă, la concursul atleților 
juniori III, de la „23 August".

La celelalte categorii de vîrstă 
pe primele locuri s-au clasat : 
13—14 ani — Liliana Ioniță (Șc. 
gen. 190), Marian Pavcl (Șc. 
gen. 98) ; 15—19 ani — Rodica

(Continuare in ntta

Vosile TOFAN

Duminică, in Parcul Tineretului, la atrăgătoarele întreceri de cros 
iotate cu „Cupa 1 Decembrie" Foto : Dragoș NEAGU
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SELECȚIONATA FEMININĂ DE HANDBAL A ROMÂNIEI 
A CÎȘTIGAT TURNEUL INTERNATIONAL DE LA BACĂU

premergătoare campio- 
mondial (grupa B) la 

startul si selecționata 
Iată acum amănunte 

si

BACĂU. 27 (prin telefon). 
Sala sporturilor din localitate a 
găzduit un atractiv turneu in
ternational de handbal feminin, 
încheiat cu o frumoasă victo
rie a primei noastre reprezen
tative. care iucind mai bine de 
la un meci la altul, a obținut 
o remarcabilă performantă, cu 
atît mal valoroasă, cu rit ea se 
înscrie într-o perioadă de timp 
imediat 
natului 
care ia 
noastră,
de la jocurile de simbătă 
duminică.

ROMÂNIA B — UNGARIA 
17—17 (8—10). Selecționata se
cundă a tării noastre a adoptat 
o tactică inteligentă, accelerînd 
progresiv ritmul, ceea ce i-a 
permis șă egaleze în min. 50 
(13—13) și chiar să conducă 
în final la o diferență ce părea 
certă pentru obținerea victoriei: 
17—14 (min. 52). Lipsa de ex
periență si, mai ales, puternica 
revenire a oaspetelor. medaliate 
cu argint la ultima ediție a 
C.M. au făcut însă ca tinerele 
noastre handbaliste doar să... 
treacă ne lingă un mare rezul
tat Dar si asa comportarea lor 
este mai mult decît meritorie.

Au marcat : Torok 7, Matarangă 
3, Călin 8, Barzu 2. Kibedi, 
Oncu, Meica — România B șl 
Sulyok 5, Nyari 4. Gyorgy 2, 
Jonas 2, Mayor, Nagy. Angyal, 
Gombai — Ungaria. Foarte bun 
arbitrajul lui A. Gavrilov si 
R. Sargsjan, ambii din U.R.S.S.

ROMÂNIA A — POLONIA 
32—25 (16—15). La capătul imul 
meci mai
repriză si în care selecționata 
noastră a
mult schimbată în bine, victo
ria a revenit la un scor con
cludent handbalistelor românce, 
care au jucat excelent în apă
rare tot timpul meciului. Ele 
au acționat foarte exact si a- 
gresiv. avînd în cei doi portari. 
Viorica Ionică si Ioana Vasilca, 
două jucătoare în formă exce
lentă. Cea mai bună de ne te
ren a fost Insă Mariana Oacă, 
autoarea a 11 goluri. Restul 
punctelor au fost marcate

echilibrat în prima

avut o comportare

La turneul final de lupte libere pe categorii de greutate

STEAUA, PE LOCUL I IN CLASAMENTUL GENERAL
Ediția din acest an a Con

cursului republican de lupte 
litere Pe categorii de greuta
te — competiție care a reunit de a lungul etapelor numeroși 
sportivi din multe cluburi si 
asociații — s-a încheiat ieri, 
la crmătul turneului final des-

făsurat sîmbătă si duminică in 
sala Progresul din Capitală. La 
finele întrecerilor, luptătorii de 
la clubul Steaua (antrenori A- 
lexandru Geantă si Gheorghe 
Urian) au repurtat un frumos 
succes, cucerind cupa pentru primul loc în clasamentul pe

duburi si asociații sportive. Se 
cuvin felicitări si dinamovisti- 
lor brașoveni (antrenori Ion 
Bătrin si Ion Iancău) situati 
pe locul secund — poziție pe 
care se mențin de mulți ani 
— cit si celor de la Hidroteh
nica Constanta (pregătiți 
sîrguinciosul antrenor 
Kenan) care au ocupat 
clasament 
tea.

Turneul 
căruia au

general locul

Echipa de lupte libere a clubului Steaua și antrenorii săi, la cite- 
va minute după festivitatea de premiere. Foto : Dragoș NEAGU

Campionatul republican al 
Diviziei „A" la tenis de masă 
s-a încheiat ieri, titlurile reve
nind formațiilor MILMC-CPL 
București la feminin (Anca 
Cheler. Cristina Enulescu, Car
men Găgeatu și Mihaela An- 
ghelescu, antrenor Vasile Du
mitrescu) și Universitatea Cra
iova I (Simion Crișan, Mircea 
Nicorescu, Eugen Florescu, Va
sile Florea, Sandu Nef, Marin 
Firănescu, antrenor prof. V. 
Bălan) la masculin. Performe
ra acestei ediții este, fără în
doială, formația feminină, alcă
tuită din jucătoare foarte ti
nere și care si-a cucerit titlul 
plecind cu un handicap de un 
punct și jucînd în deplasare 
meciul decisiv. Să reținem că 
proaspetele campioane au cu
cerit nu de mult și titlul pe 
echipe la junioare, ceea ce 
spune foarte mult.

Iată rezultatele ultimei etape: 
MASCULIN, Seria I : UNI

VERSITATEA CRAIOVA I - 
ASA MUNTENIA BUZÂU 9—7; 
9—7. “
"pioni încă din ultimele două e- 
tape, și-au onorat „firma" prin- 
tr-o victorie muncită, în fata 
unui adversar valoros. Au rea
lizat victorii : Crișan 2+3, Nico- 
rescu 2+1, Florea 2, Florescu 
3+3, Firănescu 1 șl dublul Cri
șan, Florescu 1 pentru gazde, 
respectiv Romanescu 3+1, Cra- 
ioveanu 1, Fejer 4+4 și du
blul Fejer, Romanescu 1.

CSM CLUJ-NAl’OCA — 
PROGRESUL IIRUC BUC 2—9; 
5—9. Un meci ceva mai strîns 
decât s-ar părea la prima ve
dere, clujenii pierzînd majori
tatea seturilor la 19... Juniorii 
clujeni au dat o ripostă bună 
experimenitaților lor adversari, 
Trandafir și Ignat reușind să-l

Craiovenii, virtuali cam-

Ștefanovici 6, Marian 5, Cozma 
4, Moszi 2, A vădanei 2, Ciubo- 
taru si Lunca, respectiv Barbara 
.Kaminszka 11', ^urowskn 4, 

- - - - 2, 
Ka- 
Bun

Cieslikowska 4. Brewiak 
Mierzojewska 2, Bojena 
minszka și Tomasewska. 
arbitrajul lui A. Mosza si X 
Korec, ambii din Cehoslovacia.

ROMÂNIA B — POLONIA 
22—23 (13—12). Din nou am 
urmărit un joc fn care formația 
de tineret a avut o comportare 
dintre cele mal bune. Dacă gl 
In finalul meciului tinerele 
noastra jucătoare ar fi manifes
tat aceeași siguranță ca în pri
mele 40—45 de minute. ele 
ar fi fost aproape de v_n mare 
rezultat. Au înscris : Torok 10, 
Voinea 5. Călin 4. Neică 2, 
Matarangă — România B, Bar-

Ion GAVRILESCU

(Continuare în pag. a 4-a)

de 
Ismail 

In acest 
al trei-

startulfinal — la 
putut concura numai 

luptătorii clasați pe locuri frun- 
•ase in etapele anterioare si cei 
din lotul olimpic — a prilejuit, 
cum era de așteptat, nenumă
rate meciuri de bună factură 
tehnică si. deopotrivă, spectacu
loase. Simbătă au fost progra
mate întrecerile tururilor elimi
natorii. cind am consemnat si 
citeva mari surprize: campionul 
republican Nicu Hîncu (Steaua) 
a fost învins la puncte, în limi
tele categoriei 52 kg. de Ște
fan Goras (Hidrotehnica). la 
.,57 kg". Gheorghe Bîrcu (Dina
mo Brasov), medaliat cu argint 
la Campionatele mondiale uni-

(Continuare in pag 2-3)

Învingă pe Moraru. Pentru în
vingători au 
3+3, Moraru 
2+2, Onețiu 1+1 
Cawi, Moraru I, 
Trandafir 1+2, Ignat 
1 si dublul Trandafir. Ignat 1.

Seria a II-a : VOINȚA SATU 
MARE — STICLA CSS BIS
TRIȚA 1—9 ; 5—9. Victorii : 
Bonczidai 2+2. Gregorean 1+1, 
Ciociu 4+2, Toth 1+3 și dublul 
Ciociu, Gregorean 1+1 pentru 
oaspeți, Budujan 2, Hodas 2 și 
Makoldi 1 + 1 pentru gazde.

CSS ODORHEIU SECUIESC 
— CONSTRUCTORUL TG. MU
REȘ 7—9 ; 5—9. Meci de mane 
luptă, în care au obtiniuit vic
torii : Lorincz 3+1, Sîngeor- 
gean 3+2, Paal 3+4. Cismadia 1 
și Singeorgean, Paal 1 pentru 
învingători, respectiv Nagy
(Continuare în pag 2-3)

punctat
2+3. ‘ ‘

Cauri 
Munteanu 
și dublul 
respectiv 

iii. Toth

Maria Zsizsik (dreapta) și Stelian Boariu. ciștigătorii trofeului la 
individual, ccncentrindu-se pentru o nouă „lovitură"

Foto : Ion MIHĂICĂ

„Cupa Carpafi" la popice

SPORTIVII ROMÂNI PE PODIUM
IN PROBELE INDIVIDUALE

Toți cei care au venit sâm
bătă și duminică pe arena Vo
ința din Capitală să urmăreas
că întrecerile celei de a 17-a 
ediții a prestigioasei competiții 
internaționale de popice dotată 
cu trofeul „Cupa Carpați" au 
așteptat ou justificai interes 
evoluțiile jucătoarelor și jucă
torilor din cele 8 țări. Oaspe
ții noștri, componenți ai loturi
lor reprezentative sau campioni 
ai Austriei, Bulgariei, Ceho
slovaciei, R.D. Germane, Iugo
slaviei, Poloniei și Ungariei, 
și-au onorat „cărțile de vizită", 
furniizlnd — împreună ou po
picarii români — dispute în 
care înalta măiestrie în lansa
rea bilei a fost aproape per
manent prezentă pe cele 6 piste 
ale sălii, concretizată în rezul
tate de valoare mondială.

Reprezentanții tării noastre, 
membri ai loturilor republicane 
aflate în plină pregătire pentru 
C.M. de anul viitor, de la 
Ljubljana, și-au îmbogățit fru
mosul palmares al anului 1983

(ciștigarea C.C.E. la fete și bă
ieți și dobindirea medaliilor de 
aur sau 
trofee : 
Sofia”, 
binder" 
via"), 
a urca pe toate treptele podiu
mului la probele individuale. 
Puși pe fapte mari, reprezen
tanții generației tinere, reși- 
țcanca Maria Zsizsik și băimă- 
reanul Stelian Boariu. au ju
cat perfect rolul „buturugii 
mici"... Ei au învins pe principa
lii favoriti ai competiției, adver
sari cu toate atu-urile (foști sau 
actuali recordmeni si multipli 
campioni în arena mondală), 
grație unui tonus moral și fi
zic superior, fiind autorii unor 
performanțe remarcabile : 459 
și. respectiv, 932 pd. De sub
liniat faptul că la masculin, 
toate cele 3 medalii au fost

argint în prestigioasele 
„Cupa Polar", „Cupa 
„Cupa Werner See’.e- 
și „Trofeul lugosla- 

reușind performanta de

Troian IOANITESCU

(Continuare in pag 2-3)

DE LA FEDERAȚIA ROMANA DE FOTBAL
In legătură cu articolul re

feritor la 
de fotbal 
România, 
„Flacăra” 
iembrie a.c., sub semnătura 
lui Ovidiu Ioanițoaia, Fede
rația Română de Fotbal pre
cizează că nu a făcut — și 
nici nu va face — nici un 
fel de demersuri pe lingă 
U.E.F.A. pentru schimbarea

apropiatul meci 
Cehoslovacia — 

apărut în revista 
din ziua de 25 no

delegat de forul 
de fotbal să con-

arbitrului 
european 
ducă meciul de la Bratisla
va.

Federația Română de Fot
bal își exprimă convingerea 
că meciul de la Bratislava, 
dintre reprezentativele Ceho
slovaciei și României, va fi 
condus cu 
competență de 
Palotai, din R.P. Ungară.

rccunoscuta sa 
arbitrul K.



In Divizia „A“ STEAUA, LA PRIMA INfftjNGERE: 2-3 In campionatul do hochei STEAUA
de volei CU ELCOND DINAMO, LA ZALAU!
Io etapa de duminică a cam

pionatelor primei divizii de 
volei s-au înregistrat cîteva 
surprize. Astfel, la fete, pri
mele clasate, echipele studen
țești din Galați si Craiova, au 
pierdut net partidele susținute 
în deplasare. în time ce C.S.M. 
Libertatea Sibiu anunță o 
viguroasă revenire- La mas
culin, duelul indirect Dinamo
— Steaua pentru locui I a răs
puns Ia un prim semn de în
trebare la Zalău si

MASCULIN
ELCOND DINAMO

— STEAUA 3—2 (4.
—10. 12). O partidă 
care a durat peste două ere. 
ambele formații fiind angajate 
într-o luptă epuizantă 
tru victorie. Jocul 
timpul încordată 
lor peste 1500 de 
prezenti. In final, 
revenit oe merit gazdelor, mai 
insistente în finalurile se
turilor 3 si 5. De la învingători 
s-au remarcat Tutovan. Măș*-  
cășan, Strauff si Ciontos. iar 
de Ia învinși Mina, Ionescu si 
DasefJu Au arbitrat E. Men
del din Sibiu si C. Păduraru 
din Timișoara (L DOMUȚA, 
coresp.)

UNIVERSITATEA CRAIO
VA — DINAMO 0—3 (—13. —6, 

bună a cam- 
general 

Doar

au rămas datori publicului prin 
evoluția lor adesea necon
vingătoare. Sublinieri : Du- 

Costiniuc. 
Horje st

adesea 
Sublinieri : 

Popescu, 
respectiv ___

(I. MlNDRESCU. co-

Craiova.

ZALAU 
—5. 15, 
maraton

BUCU-
SAVl-

Cu 
jo- 
ce 
de 
II. 
de 

pre-

8).

pen- 
a tinut tot 
atenția ce- 

spectatori 
victoria a

mitru. 
Mîndru, 
Ștreang. 
resp.T.

CALCULATORUL 
KEȘT1 — RELONUL 
NEȘTI 3—1 (5. 13. —15. 
excepția primului set.
cui a fost de mare luptă, 
răsturnări spectaculoase 
scor. Astfel.
bucurestenii 
la 6—12. 
zentat în 
anterior 
lă. dar 
echipe 
multă 
A. Ion 
pectiv 
si Vițelaru (N. 
ciresp.).

în setul 
au recuperat 

Oaspeții s-au 
progres fată de tocul 
susținut în Capita- 

au cedat în fata unei 
care a dovedit mai 
maturitate. Remarcați : 
louilă. C. Popescu, res- 

Lepădătescu. Gavril 
MATEESCU,

FEMININ
ROȘIE 

C.S.U.
FLACARA 

REȘTI — 
3—1 (II. —12. 5. 11). 
M.I.U.. 
nistrat 
rec tie 
cii ca 
echipe 
crează 
află 
dauna

—12). Evoluție 
pionilor, replică în 
modestă a studenților, 
setul 3 a fost mai disputat, cînd 
gazdele au condus. cu 12—4. 
dar bucurestenii au reve
nit ounctînd în serie si cîști- 
gînd meritat. S-au remarcat 
S. Pop, Căta-Chițiga, de la 
Di namo. Hrinco si Braun de 
la Universitatea. Arbitri : M. 
Marian din Oradea sl M. Con-, 
stantinescu din Ploiești. (St. 
GURGUI, coresp.).

A.S.A. ELECTRO MURES TG. 
MUREȘ _ EXPLORĂRI BAIA 
MARE 0—3 (—7. —12. —10).
Victorie muncită si merita
tă de oaspeți. învingători în 
numai 70 de minute. Gazdele, 
deși au pierdut, au dat o re
plică viguroasă. mai ties 
în setul secund si In partea a 
doua a ultimului, dar rutina 
maramureșenilor si-a spus 
cuvîntul. Au asistat 2 000 de 
spectatori. S-au remarcat 
Sinpetrcan si N. Pod de la lo
calnici. Ignișka, Cazacu si 
Slaicu de la oasneti. Arbitri : 
A. Nedelcu si M. Nicolau. am
bii din București. (A. SZABO, 
coresp.).

C.S.M. U. 
ȘTIINȚA 
MAKE 3—1
Deși învingători

SUCEAVA — 
MOTORUL BAIA 

(4. —13. 12. 6).
sucevenii

BUCU- 
GALAȚI 
In sala 

gazdele le-au admi- 
fostelor lidere o co- 

severă. nu atît ca scor 
ioc. A fost victoria unei 
care dovedește că lu- 

corespunzător (deși se 
în reconstrucție) în 
alteia cu ..nume", da: 

care ieri a arătat că tine 
tis la... plezirism. C.S.U. 
mișcat Cu încetinitorul, a 
aproape mereu plasament 
fectuos. execuții greșite, 
o ctjneeptie tactică. Doar 
viciul a funcționat mai bine ! 
Cele mai bune : Mariana A- 
postolescu si Cristina Anton de 
la învingătoare. Arbitraj 
foarte slab : D. Baba din Tg 
Mures’ si I. Sușelescu din 
București (A. B.)

DINAMO — FARUL CON
STANȚA 3—0 (4. 2, 5). Parti
dă de slab nivel tehnic si spec
tacular. mai ales prin lipsa 
de replică a constăntencelor. 
aproape tot timpul sub nivelul 
unei formații de junioare. Re
marcabilă 
movistei 
titulară, 
rămîne. si Ia 34 de ani o va
loare. Păcat că exemplul ei nu 
stimulează De 
bitrat bine L 
Mare și N. 
București.

MARATEX
— UNIVERSITATEA 
VA 3—0 UI, 16. 12). Partidă de 
bun nivel. în care gazdele au 
învins De merit, gratie ambiției 
si tenacității manifestate în 
ioc. S-au remarcat : Nicu- 
lina Bujor. Margareta Crișan,

mor- 
s-a 

avut 
de
niei 
ser-

reaparitia dina- 
Mariana Ionescu ca 

aceasta dovedind că

tinere. Au ar- 
Pintea din Baia 
Grigorescu din
BAIA MARE 

CRAIO-

Mariana Mitu si Tanla Codrea 
de la Maratex. Carmen CueJ- 
deacu.
Mariana 
sitatea. 
Mani tiu 
SAN, coresp.).

ȘTIINȚA BACAU 
LIBERTATEA 
—7, 
si-au 
orin 
la preluări si la blocaj, 
abia au smuls sibiencelor 
set. oaspetele dominînd clar 
în celelalte seturi si cîsti- 
gînd pe merit. Cele mai bune : 
Mirela Popoviciu. Marinela 
Țurlea si Doina Bischin. de 
la învingătoare. Bun 
traiul : r 
București. 
Galati (I.

CHIMIA 
CHIMPEX 
(9. 4. 9). 
clar si au 
de minute ! 
întreaga echipă 
oectiv. Viorica 
Lilianâ Văduva. 
IU. coresp.).

CALCULATORUL BUCU
REȘTI — PENICILINA IAȘI 
3-2 (13, 11. -12, -7, 6). Parti
da s-a caracterizat printr-o dis
pută echilibrată în cea mai 
mare parte a timpului. Ieșen- 
zele. care ne-au impresionat 
printr-o bună apărare, 
eelent 
linii, 
din 1 
dacă i 
mult 
in care au condus cu 
orecum si in setul decisiv 
care l-au abordat mult 
relaxate 
clar pe 
urmare, 
gazdelor, 
minute, 
mobilizării 
ridicătoarei 
incuraiărilor 
inimoșilor _ __________
bitrii V. Tilcă din Craiova și 
M. Sta mate din București au 
condus cu competentă forma
țiile : CALCULATOROUL - 
Mihaela loan (Constanta Mili
tarul Severina Tudorache. 
(Marcela Mărgăriteseu). Elena 
Negulescu. Elen Sander. Ni- 
coleta Stanciu (Paula Păvăloa- 
ie). Cristina Simion (Viorica 
Niculcscu) ; PENICILINA — 
Marina Bejenaru, Kate Talabă, 
Gabriela Coman, Iulia Moldo
veana. Tatiana Popa (Felicia 
Gelatu), Mihaela Bordei. (Ho- 
rațiu SIMA).

Iuliana Enescu si 
Tonea de la Univer- 
Au arbitrat O. s( C. 
din Brașov. (A. CRI-

C.S.M. 
SIBIU 1—3 (14, 

—13, —9). Băcăuancele
decepționat suporterii 

prestația lor. Deficitare 
ele 
un

Popoviciu. 
si Doina 

învingătoare.
D. Rădulescu 

FI. Scortaru __
LANCU, coresp.).
RM. V1LCEA — 
CONSTANȚA 3—6 

Gazdele au dominat 
cistigat in numai 50 

S-au remarcat 
vîlceană. res- 
Geapaua si 

H GEORNO-

arbi- 
din 
din

si ex- 
t plasament. în ambele 

puteau chiar să plece 
București cu două puncte, 
s-ar fi concentrat 
în finalul setului 

condus
mai 

prim. 
13—9. 

pe 
prea 

după ce dominaseră 
cel precedent. Prin 
victorie prețioasă a 
după o oră si 45 de 
datorată 

echipei
Mihaela 

permanente 
lor suporteri. Ar-

îndeosebi 
în iurul 
loan si 

ale

0 AMPLĂ DUMINICĂ SPORTIVĂ BUCUREȘTEANĂ
(Urmare din pag 1)

Tănase (Șc. gen. 103), Ștefania 
Pascu (Lie. ind. Ion Creangă), 
Gabriel Georgescu (Șc. gen. 
190). Antrenorii prezenți (la con
cursurile organizate de C.E.F S. 
Sector 4 mereu sînt invitați 
tehnicienii cluburilor de perfor
manță) și-au notat pentru se
lecție mai multe nume. Prof. 
Bănuț Constantin, bunăoară, de 

Metalul" a remarcat pe E- 
Petcu (Șc. gen. 165), o a- 

real talent, pre- 
deocamdată fira- 
Brezeanu, de la

la 
lena 
lergătoare de 
cum și pe — 
vul — Mihai 
Șc. gen. 133.

întreceri în 
entuziastei ■ 
bucureștene închinată sărbătorii 
Marii Uniri de la 1 Decembrie 
1918 au avut loc și în celelalte 
sectoare ale Capitalei La Casa

cadrul amplei și 
duminici sportive

de cultură a studenților „Grigo- 
re Preoteasa", în sala Student
club, Florin Gheorghiu, Marina 
Pogcrevici, Theodor Ghițescu și 
alți maeștri ai eșichierului au 
susținut, la 190 de mese, un 
simultan de șah cu studenți din 
11 institute de învățămînt supe
rior din Capitală. Un mare cros 
cu sute de tineri și tinere a 
întregit suita de întreceri orga
nizate, duminică, în sectorul 5. 
La Brănești, C.E.F.S. al Secto
rului agricol Ilfov a orgafilzat 
ieri o splendidă duminică spor
tivă. cu întreceri 
volei, cros, fotbal, 
tineri invitați din comunele și 
satele învecinate.

Pe „Cireșarii", Ia „Voinicelul", 
pe toate 
Capitală, 
„Cupa 1 
devărate 
care s-au bucurat de participa
rea tinereții.

de handbal, 
cu numeroși

bazele sportive din 
întrecerile dotate cu 

Decembrie" au fost a- 
competiții omagiale,

DIVIZIA „A“
(Urmare din pag. 1)

LA TENIS DE MASĂ

3+1, Fillop- 2+2, Kiss 1+2 și 
Kiraly I.

STIROM________
FRĂȚIREA TG, MUREȘ 9—0 ■ 
5 9. Cine ar putea explica o 
asemenea ca 
de la o victorie absolută la o 
înfrîngere detașată ? Sau a 
oaspeților...

MECANICA ÎHNA BUC. - 
UNIVERSITATEA CRAIOVA B 
7- 9 ; 7—9.

FEMININ, Seria I: CS ARAD 
— MILMC-CPL 3—5; 3—5. Ple
când cu un punct avans si ju- 
cînd acasă, arădencele au pier
dut ambele partide la același 
so?r. Dacă tn prima zi toate 
jucătoarele au acționat pru- 
denit. afoctlnd calitatea meciu
lui. in cca de a doua dispută 
a fost mai interesantă, nu nu
mai sub aspectul evoluției sco-

CSS 2 BUC. — IN-

e'voluție a gazdelor

ruluii. Gazdele azi început bine 
primul meci, lăsînd impresia 
că vor cistiga. Leszay — Che- 
ler 2—0, Kadar — Enulescu
2— 0. Cheller — Găgeatu 2—0 
si Kadar—Gheler 2—1, deci 3—1, 
pentru CS Arad. înfringerea 
arădenced Leszay de către Gă
geatu cu 2—1 a deschis seria 
irezistibilă a bucureștencelor : 
Enulescu — Geller 2—0, Gă
geatu — Kadar 2—0, pentru ca 
meciul Cheler — Geller 2—1 
să aducă victoria echipei oas
pete, amânând decizia t Hiului 
pentru ziua a doua. Bucureș- 
tencele debutează cu victorii : 
Enulescu — Marton 2—1, Che- 
ler — I^essay 2—0, dar gazdele 
egalează prin Kadar (2—0 cu 
Găgeatu) și Leszay (2—1 cu E- 
anilescu) și ia.u avans prin Mar
ten (2—1 ou Găgeaitu). Este
3— 2 pentru gazde. Kader efișiti- 
gă primul set la Cheler (21—11) 
dar do aic8 arădencele nu mei 
reszsesc BisS o victorie : Kadar

MIERCUREA CIUC. T. (prir 
telefon). Primele două etape ale 
celui de al treilea turneu din 
cadrul campionatului primei 
serii valorice a Diviziei ,.A“ de 
hochei. disputat pe patinoarul 
din localitate sîmbătă si dumi
nică. au fost dominate de con
fruntarea dintre echipele bucu- 
reștene Steaua si Dinarno Me
ciul. traditional pentru cea mat 
importantă competiție a tării 
a fost si de această dată la 
înălțimea așteptărilor, oferind 
celor peste 2000 de spectatori 
oiezenti sîmbătă în tribunele 
patinoarului artificial, un 1oc 
de mare angajament, cu faze a- 
tractive si cu două reprize ex
trem de frumoase. Victoria a 
revenit, conform pronosticurilor, 
echipei Steaua, dar după multe 
emoții si la capătul unei dis
pute foarte palpitante, 
iată amănunte de la 
partide :

Dai 
aceste

STEAUA — DINAMO
(0—1, 0—1, 5—0!) Meci dramatic, 
cu un final puțin obișnuit, in 
care hocheistii de la Steaua., cu 
o excepțională revenire, dar sl 
pe fondul unei evidente oboseli 
a dinamovistilor (care au ac
ționat în acest meci cu numai 
două linii), au reușit nu numai 
să egaleze, ci si să obțină o 
victorie la o diferență care 
după două reprize nimeni nu o

5—2

putea
dominat mai mult dinamoviștii 
care au ratat cîteva situații ex
celente : Tureanu — min 4 (ba
ră). Lucaci — min 9. Tureanu
— min 10. Ei au deschis totuși 
scorul în min. 18, ia capătul u- 
nei frumoase combinații Lucac!
— Tureanu — Solyom 
marcind din apropiere, 
priza secundă iocul e 
chilibrat. este rîndu! 
Steaua să rateze, jocul 
mai aspru (20 de minute pena
lizare în această parte!) si Di 
namo ridică scorul la 2—0 prir 
Kerestes (min. 23). Ultima par
te a întîl'X’rii este dominată clar 
de jucătorii de la Steaua, care 
atacă in valuri. Supusă une 
permanente hărțuieli, apărarea 
dinamovistă. în frunte cu por
tarul Gh. Hutan. cedează 
tat. fiind anoi depășită 
Golurile cad unul după 
Cazacu (min. 42), Chirită 
14) aduce egalarea, și apoi 
tor (min. 50). Gerczuly 
51) și Justinian (min. 59) punc
tează oentru o victorie care 
consolidează poziția de lideră 8 
campioanei. A condus bine un 
meci greu St. Enciu. ajutat la 
cele două linii de E. Both si 
N. Enache.

bănui In prima parte au

ultimu’ 
în re- 

mai e- 
echipe! 
devine

echilibra 
orins le; 
sit de e: 
Învins c 
rintă de 
(în min. 
Au mar 
Petres 2 
brieli A 
gely 2 / 
ajuta» d<

SC * 
BUNAR1 
I—0 2—
razdelor 
gălătenil 
Antal 2. 
Bartalis. 
Slab ari 
iutal de

trep- 
tota’. 
altul 
(min
Nis- 

(min

DINA
LAT» G

STEA! 
MIERCU 
3—0. 0—1

SC J
AVINTl
12—2 G

PROGRESUL MIERCUREA 
C1UC — AVÎNTUL GHEOR- 
GHEN1 10—3 (1—0, 6—3, 3—0). 
Cu excepția primei reprize.

Divizia

Azi sîi 
locuri i 
derby : 
Dinamo»

„A" de baschet (f)

TURNEUL TIMIȘOREAN S-A ÎNCHEIAT C
TIMIȘOARA. 27 (prin tele

fon). în sala Olimpia din lo
calitate s-a încheiat cel de al 
patrulea turneu de baschet 
din cadrul campionatului na
țional. Ultimele două zile de 
întreceri au furnizat ■ 
de surprize, care au 
lupta pentru clasarea : 
grupă valorică (1—6) 
nă foarte interesantă, 
rezultatele surpriză consemnăm 
pe cele înregistrate în meciu
rile Chimistul Rm. Vîlcea — 
Mobila Satu Mare 63—61 (25-— 
26. 55—55). 
mișo3ra — 
37). I.E.F.S. 
rești 74—70

o serie 
făcut ca 
în prima 
să devi- 

Dintre

Universitatea Ti- 
Crișul 70—62 (27— 

— Voința Bucu- 
(38—33) și Progre-

„CUPA CARPAȚI" LA POPICE
(Urmare din pag. 1)

cucerite de jucătorii de la Au
rul Baia Mare : Stelian Boariu. 
Ernd Gergeiy și Iuliu Bice, e- 
levii antrenorului emerit Roger 
Cernat. Bravo popicarilor băi- 
măren ! Semnificativ pentru 
turneul individual a fost și a- 
saltuil „noului val“, Octavia 
Ciocîrlan, Rodica Baciu, Ana 
Szabo, Nineta Badea, Vasia 
Donos și Marton Farkas situ- 
indu-se înaintea unor selecțio- 
naibili experimentați Și o sur
priză neplăcută : neașteptata, 
cădere a eîștigătoarei ediției 
trecute, orădeanca Silvia Be- 
rinde (zăbovind se pare prea 
mult in amintirile de anul tre
cut), care nu s-a mai putut 
concentra ca altă dată și a 
„spart" exasperant, ocuioînd In 
final locul 15 cu 399 pd.

Văzînd că în zi.ua anterioară 
lupta pentru un loc pe podium

s-a dat între popicarii români, 
multi spectatori au fost tentați 
să creadă, cînd au apărut pe
rechile mixte pe tabela de 
marcaj, că si la această probă 
lotul se va rezuma la o dispu- 
‘ă in familie. Eroare ! Confir- 
mându-și valoarea, cuplul din 
R.D. Germană Birgit Hunger
— Friedhelm Zanger, perfect
omogenizat, s-a instalat . tn 
frunte cu rezultate de excep
ție : 464 și, respectiv, 937 pd. 
Pentru celelalte locuri premiate 
ș-au angajat popicarii români, 
într-o confruntare echilibrată 
Și mai ales de orgoliu, în care 
„piessele" de bază ale lotului 
masculin Iuliu Bice (936) și 
Iosif Tismănar (933) au acțio
nat ca... metronomul, fără nici 
o bilă în gol I Cu toate aces
tea» ei n-au putut să-i tină în 
frâu pe tinerii Octavia Ciocîr
lan și Erno Gergeiy, clasați pe 
locul secund, 
(antrenor — __
|oiu) înregistrînd 
mai mare cifră
— 453 pd.

sul București — Voința Bucu
re,'ii 67—55 (35—29).

CHIMISTUL RM.
— MOBILA SATU
63—61 (25—26, 55—55). 
a treia victorie a 
baschetbaliste din Rm. Vîlcea 
în întrecere, de data aceasta 
dună prelungiri. Meciul a fost 
destul de interesant și, după o 
tatonare destul de îndelungată. 
Chimistul s-a distantat pe ta
bela de scor, dar adversarele 
lor au egalat în ultimele Se
cunde de ioc si au urmat pre
lungiri în care echipa de De 
Olt a obținut victoria la un 
singur cos diferență. Au mar
cat: Petre 18. Barbu 16. Mi- 
săi;ă 15. Guțu 10. Ionescu 1 
pentru învingătoare, respectiv 
Pali 22. Așteleanu 17. Gross 10. 
Groza 6. Toth 4. Lăcătuș 2.

Au arbitrat V. Ilin (Timi
șoara). si L Georgiu (Cluj-Na- 
ooca).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA- 
ȘOARA — CRIȘUL ORADEA 
70—62 “ “ “
ceput 
pauză 
puncte 
feri o 
luare, susținătorii 
le-au încurajat cu convingere 
si încet. încet, acestea au re
dus din handicap, lax în min. 
33 au luat pentru prima oară 
conducerea pe care nu au mai 
cedat-o oină la fluierul final 
al arbitrilor. înxegistrînd astfel 
o victorie mult așteptată. Au 
înscris: Stamin 19. Armion 18, 
Catrina 12. Bodea 11. 
tan 8. Czmor 
te. respectiv 
11. Niculescu 
starsiinescu 8. 
2. Oancea 2.

VÎLCEA
MARE 

A fost 
tinerelor

Au co 
(Bucure d

I.E.F.S 
REȘTI j 
campioail 
cu rezei 
au Intrai 
putut ra 
si... gatal 
foarte J 
mal alea G. l.ăzăl 
care au I 
greșeală | 
su'bestimJ 
să. a Drj 
a realizJ 
pentru q 
cut mull 
Marca tod 
15. BlinJ 
ria 5 pel 
Borș 211 
HeghedJ

Au W 
Ilin si 1

prima jucătoare
Constantin Ncgu- 

duminîcă cea 
a româncelor

(27—37). Gazdele au 
timorate și astfel 
erau conduse cu 
si se părea că vor 
altă înfrîngere. La

în- 
la
10 

su- 
re-

studentelor

2 pentru 
Parțache 
11. Nagy
Cutus 4.

Chepe- 
studen- 
18. Pop 
8. Con-
Casctti

X
Ploiești 
tehnica 
Tg. Muij 
niversita 
Progresul 
(41—28) 1 
ra — M 
47 (32—3 
rești — 
Progresul 
București 
Olimpia I 
radea 63 
sitatea d 
tul Rm. I 
CSU I’lj 
Mureș 61

Consta

TURNEUL FINAL DE LUPTE
— Cheler 1—2. Leszay — Gă
geatu 0—2 si Kadar — Enules- 
cu 1—2 și... 5—3 per total O 
victorie meritată a feteW de 
la MILMC-CPL, mai puterniice 
și ca pregătire tehnică și ca 
rezistentă nervoasă. (Em. FAN- 
TANEANU).

FAIMAR BAIA MARE — 
PROGRESUL IIRUC BUC. 5—1; 
5—0. Meci fără istoric, la dis
creția gazdelor. Au punctat : 
Liana Urzică 2+2, Nela Stoinea 
2+2 și Maria Popa Vin.tilă 1+1, 
respectiv Mariana Baciu 1.

Seria a « a : CONSTRUCTO
RUL TG. MUREȘ — CSM IAȘI 
1—5 ; 3—5, CFR-CSS PETRO
ȘANI — METALUL CSS RÎM- 
NICU VÎLCEA 1—5 ; 3—5 ÎN
FRĂȚIREA TG. MUREȘ — 
METALURGISTUL CUGIR 5—2;
CSM BUZĂU — CSM 

CLUJ-NAPOCA — amânat.
Rezultate transmise de cores

pondenții : M. Radu, D. Dia- 
concscn, A. Pialoga, Z. Kovacs, 
V. Popoviei, A. Crișan, S. Bă
lai, I. Pănș).

CLASAMENTE:
— 1. Maria Zsizsik 459. 2. 
lâna Pană 446, *

individual (f) 
’ :::. ;. E-

---- —, 3. Elena An- 
dreescu 446, 4. Octavia Ciocîr- 
lan 437. 5. Ana Szabo 435. 6. 
Laliana Brejco-vlci (Iugoslavia)

S. Boariu
3. I.

(Urmare din pag. J)

431 ; (m) —“ 1.
2. E. Gergeiy 928, 932.

____ —. — Bice 
921. 4. I. Tismănar 919, 5. Gh. 
Silvestru 915, 6. V. Donos 903, 

^ar‘fas 903, 8. A. Szekely 
Fr. Mihailovici . (Iugo- 
896, 10. I. Hosu 886 ; 
mixte : — 1. Birgit
— F. Zanger 1401, 2. 
Csiocîrlaxi — E. Gergeiy 

3. Elena An-
— L Tismănar 1345

I.

900, 9. 
slavia) 
perechi 
Hunger
Octavia _____
1318 (458—390), 
dreeseu *.  _______
(412—933), 4. Elena Pană — I. 
Bice 1339 (403—936)... 6. Maria 
Zsizsik — S. Boariu 1322 (436— 
887), 7. Rodită- Bariu — Gh.

Corpul _  _
dus eu muCtă 
arbiitrul 
pescu (Bumureșiti).

de oficiali a fost con- 
competență de 

Internațional Fr. Fo-

versitare de la București. a 
merdut prin tus în fata juniorului Gyorgy Kerekes (Comer
țul Tg. Mureș), la „100 kg“, 
Gheorgbc Broșleanu (Nicolina 
Iași) vicocamplon european cu 
doi ani în urmă, a fost denăisit 
la puncte de 
nail (Dinamo

Firește, cu 
teres au fost 
rile din ziua 
— finalele ..mari' _____ _  „„„
rIlo I—II) si cele ..mici" (pentru 
III—IV). tn cele .jnâci". rezul
tatele au fost. în majoritate, 
cele scontate. A făcut excepție 
doar înfringerea lui Anghel Gi
gei (Steaua), luptător aflat de 
nenumărate cri în finalele 
.jnari". în fata colegului său 
țS£_flub Viorc! Andraș. mai mic 
cu 10 ani! Dintre finalele pen
tru locurile I—II. 7 s-au înche
iat înainte de limită, prin tus 
sau prin superioritate de pur.c-

tinărul Aure! Pa- 
Brașov).
cel mai mare in- 
urm irite întrece-., 
a doua, duminică'

1“ (pentru locu-

te. S-aul 
lor. nrinl 
la ..52 i 
drotehnD 
goe (Stei 
puncte 
egal (2-1 
cel cărei 

' de la ,J
Tămădui] 
stantin I 
Brașov). I 
cu 3—0 I 
iul (3—3 
reprize. I 
Pășit (3-1

Clasonl 
gorii: 48 
ghici (SI 
(Steaua)! 
tul Tg. 1 
fan Go^l 
stanța). 1 
3. N. Hil 
Ștefan q 
2. I. AsI 
G. Kc-rel 
1. Aurel |

zi.ua


IERI, ÎN DIVIZIA „B“
SERIA I

OȚELUL GALAȚI
BUZĂU 0-1 (0-1}

GLORIâ

sar lio- 
rare l-a 
Itâ usu- 

fina) 
e 7-0!). 
Peter 2. 
L Ga- 
iv Ger- 
I. Berze 
Torok

I
I

IC - 
1 (2—0. 
ab; a 
iioasă a 

: E.
laricz I.

Marcu. 
):nu. a- 

HaMn

I
I
I

SA GA-
MI l

I
îresui.
1 (1—0.

CC - 
hi!) ' I

GALATI. 27 (prin telefon l. 
CteiuJ a dominat teritorial. Glo
ria a dominai tactic Convinși 
că vor disDuta un meci de apă
rare buzoienii au făcut un mar
caj strict 
Sumulanschi 
. cavalerie 
incursiuni 
Găiătenilor 
să ..ruoă*  ________ ___ ___
formai în dmD arin aliDirea cîte 
unui partener desemnat la mar- 
cai să destrame un careu aglo
mera? Drevăzut si __ _
(Petrache) atunci cînd ajungeau 
în Dreaima Dortii lui Cristian II 
Si în timD ce tactica oaspeților a 
dat roade, dominarea gazdelor nu 
s-a Dutut concretiza Ba, ma? 
mult, misiunea lor s-a Insreuna*  
după golul primit în min. 
cind Cramer s-a lansat pe 
tremă, a centrat precis si 
MULANSCHI a reluat în poartă 
Din acest moment Gloria nu a 
mai avut altă preocupare deeft 
să-si apere avansul minim. Poa
te că 
curant 
ataca, 
treme 
cu un 
tiv. ___ _____ _ ____
mult în acest meci.
Arbitrul Dan Petrescu (București) 

— sub așteptări. In min. 62 s 
trecut peste faultarea lu Burcer 
tr careu, nedictînd nenaltvu) cu- 
venit. în min. 70. probabil îr 
compensație, a tolerat faultul a- 
fupra portarului Cristian E. faz.1 

îr 
pe lin ir

Fălticeni — Oțelul Galați, C.S.M. 
Suceava — Gloria Bistrița, Par
tizanul Bacău — F.C.M. Progre
sul Brăila, Delta Tulcea — Pra
hova Ploiești, Unirea Slobozia — 
Ceahlăul P. Neamț, C.S. Boto
șani — Unirea Dinamo Focșani

SERIA A Ha
Cramer si 

în fată, 
pentru 
raDide.

I.P. ALUMINIU -
ȘOV 1-1

F.C.M. BRA
CT-0)

Doar 
au rămâi 
ușoară*  

neașteptate si
le-a revenit sarcina 

perechile care 8-av

cu ..libero’

25 
cx- 
su-

Otelul, cu Pachitean fi. 
cu maniera desuetă de f 

De flancuri, cu două ex- 
verltabile driblînd excesiv 
miiloc fragil si neinven- 

n;d nu outea aspir? ore?

slatina. 27 (prin telefon). 
Evoluția liderului seriei a fost 
așteptată cu viu si justificat in
teres aci la Slatina. Spre lauda 
ei. echipa brașoveană si-a onorat 
cartea de vizită atît prin iocuJ 
Inteligent practicat, cit și prin e- 
ealitatea obținută, 
frumoasă, plăcută 
c8 desfășurare si 
aspecte diametral

-

BLCL- 
Echioa 

n cind 
i-a mai

: .*  
a fost

■
-

- :
tați cu 

si-a 
re. în-
- :>? si

au f'.-
■ - - .-.

Kloss
Za!u- 

spectiv 
■ □ 12.

I
I
I
I
I
I

Poli- 
toerial 
î): u- I

I
W—«0 

mișoa- 
■e 70—
Bucu- 

n-25): |
Voința I 

35—29): 1 
LȘUl O- . 
Jnivor- I
Thimis- ■
șui O

inns
B—30); 
iul Tg.

iresp.

la cane Petrache a respins» 
ultimă instanță de 
porții.

OTELUL : Călii găru — 
Stoica. Ciobanu. Basalîc 
Rusu) — o’--*-'--  ------
Icnescu) 
Pachitean.

gloria : cristian n — Nâs- 
tase. PETRACHE. MIRCEA. StSn- 
ciuîescu — Andriesel. ZAHW 
fmln. 85 Bratosin) cOMAxescu 
— Prodan (min. 80 Balauri. 
Sumulansch!, CRAMER.

Ion CUPEN
F.C. CONSTANTA ■ 

BORZESTI 5—0 (1—0) 
(min. 42 si 57). R. 
48 ss 90, si Buduru

ceahlăul p.
C.S.M. SUCEAVA 
Giroveanu (min. 5).
90). respectiv Păios ___

METALUL PLOPENI —
PIA RM. SARAT 1—2 .
Savu (min. Ji), respectiv Toma 
(min. 34) si Tone (min. 40).

PRAHOVA PLOIEȘTI — PAR- 
TIZ ANUL BACĂU S—1 (2—1): E 
Vasile (min. 5). Vlad (min. 16) 
Sotir (min. 62). respectiv Tocilă 
(min. 26).

UNIREA DTNAMO FOCSANI — 
DELTA TULCEA 3—0 (2—0); Sima 
(min. 31). Fulja (min. 40) sl 
Rusu (min. 80).

dunărea calArasi
REA SLOBOZIA «—#.

F.C.M. PROGRESUL BRĂILA — 
CHIMIA FĂLTICENI 1—0 (0—0):
Ciobotariu

GLORIA
BOTOȘANI 
(min. 13).

Relatări de la C. Popa. C. Rusu, 
M. Frîncu. C. Bălteanu. F< 
cheanu. N. Constantinescu, 
Costin sl I. Toma.
1. GLORIA BUZĂU
2. Gloria Bistrița
3. Oțelul Galați
4. F.C.M. Pr. T
5. Partizanul
6. Ceahlăul,
7. Unirea D. I
8. Prahova PI.
9. F.C. Constanța*  15

10. C.S. Botoșani
11. C.S.M. Suceava 

Metalul Plopenl 
C.S.M. Borzești 
Unirea Slb. 
Olimpia Rm. S. 
Delta Tulcea 
Dunârea CI.

_ Chimia Fălticeni __
• Echipa penalizată cu două puncte.
ETAPA VIITOARE (duminică 4 

decembrie) : Metalul Plopeni — 
F.C. Constanța, Olimpia Rm. Să
rat — Dunărea Călărași, Gloria 
Buzău — C.S.M. Borzești, ChlmU

SMADU. Savin 
Burcea — R. 
STAMATE L 

: Cristian II •

OPREA 
(min. 8f 
(min. 77

Dan

C.S.M. 
Zahlu 

Toma (min. 
(min. 66). 
NEAMȚ -

2—1 H—I) : 
Covrig (min. 
(min. 42).

OLTW- 
#0—2) :

UNI-

(min. 83).
BISTRIȚA — C. 8.
1—0 (1—0): Andrelcut

Je- 
N.

Br.

Foc.

15
15
15
15
15
13
13
15

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

15
15
15
15
15
15
15
15
15

12 1
9 2
7 5
8 2
7
7
7
7
7
7
4
5 3
6 1
5 2
4 3
3 5
3 3
4 1

3
2
2
2
3
1
5

18
17
16
16
16

2 29- 8 25
4 24-11 20
3 21-13 19
5 19-19
5 16-20
6 21-15
6 26-21
6 15-18
5 33-14 15
7 24-19 15
6 16-17 13
7 15-18 13
8 15-24 13
8 16-19 12
8 10-17 11
7 10-30 11
9 13-23 9

10 14-31 9

CATEGORII OE GREUTATE
hilibrul 
cele 4e 
ts (Hi-

Nea- 
Isind la 
a rost 
a Joși 

mul. si 
ciaudiu 
[ Con- 
Dinamo 
condus 
Lvanta- 
[nrimej 

si de- 
kecună.
I cățe
ii Dră- 
f Prefit 
pome’.-- 
P Ste-

Con- 
r.eauaî. 
I kg: 1. 
Ihnicc), 
leal 3. 
K2 kg: 
12. Gh.

Mitran (Vulcan București). 3. 
D. Ghionoiu (Dinamo Brasov); 
68 kg: 1. Traian Marinescu (Di
namo Brasov). 2. C. Dănăilă 
(Centrul de antrenament Tg. 
Jiu). 3. V. Andras (Steaua); 
74 kg: 1. Claudiu Tămăduianu 
(Steapa). 2. C. Damaschin (Di- ' 
namo BvJ. 3. O. Dusa (Steaua); 
82 kg: 1. Constantin Mărăscu 
(Steaua). 2. I. Rlșnovcanu (Hi
drotehnica). 3. Gh. Mîțu (Di
namo Bv.); 90 kg: 1. Ciprian 
Radu (Steaua). 2. D. Zuz (în
frățirea Oradea). 3. I. Ivanov 
(Steaua); 100 kg: 1. Vasile Pu?- 
casu (Steaua). 2.
(Dinamo Bv.). 3. 
(Progresul Brăila); 4-100 kg: 1. 
Andrei lanko (Dinamo Bv.). 2. 
C. Ghemus (Hidrotehnica). 3. 
F. Paraschiv (Steaua); clasa
mentul pe cluburi si asociații 
sportive: 1. Steaua 76 p. 2. Di- 
naxnn Brașov 39 d. 3. Hidroteh
nica Constanța 34 p, 4. înfrăți
rea Oradea 10 D. 5. Centrul de 
nntrenament Tg. Jiu 8 n. 6. Co
merțul Tg. Mureș 3 d.

A. 
D.

Pa nail
Mu$at

Partida a fosi 
si interesantă 
a avut două 

___ ______________ opuse : în Dri- 
ma Darte localnicii (antrenați 
cum de Ion Cîrciumărescu). 
evoluat foarte bine. Drestînd 
fotbal soectaculos. în viteză, 
pătrunderi De ariDt depășind 
cîteva rînduri defensiva bine 
eanizată a brașovenilor. In 
ceastă repriză, echipa I. 
miniu a 
gurul gol 
STEFAN 
î primit 
Ia fratele 
cu un șut puternic, pe jos. 
firul ierbii. La reluare. 
F.C.M. Brașov 
fortînd egalarea. pe care o va 
obține in min. 79, prin CRAMER, 
care a speculat prompt o gafă 
in bloc a defensivei gazdelor. Fi
nalul este incandescent, se for
țează victoria de. ambele cărți. 
dar partida se încheie cu o re
miză echitabilă. Din Dăcate. au 
fosl si cîteva altercații între ju
cători. provocate de ex-slătinea- 
nul Șoarece, care duDă ce a 
orimit si ud cartonaș galben (iust 
acordat de arbitru), a s? 
schimbat —___
Ooidum. A arbitrat foarte ___
Octavian Streng (Oradea), urmă
toarele formații :
l P. ALUMINIU : Nedea — Vlad 
Ciocioană. S TANC IU. Asaftei — 
Din. ST. LET A. Păun — Voicu 
M.LETA. Pîrvu.
F.C.M. BRAȘOV : Stfngaciu — V. 
Ștefan, Bălan, NAGHI, Mandoca 

(min. 65 Văldean).
BENT A (min. 84 H- 

Spirea- CRAMER.

au 
un 
cu 
în 

or- 
a- 

Alu- 
sin- 
priD 

ce

P. 
înscris dealtfel si 
al său în min. 14, 
LETA. care, după 
o pasă cu călcîiul de 
său M. Leta. a înscris 

la 
echipa 

a ieșit la atac.
pe

de an tenorul

— Șoarece 
GHERGHE. 
Vasile) — 
Batacliu.

fost 
Stefan 

bine

Aurel PĂPĂDIE
MIRSA BOVACARPAȚI , ______

aOȘIORI 4—1 (1—0): Burciu (min.
15) . Voiculeț (min. 71. 77 si 821. 
respectiv N. Marin (min. 69).

CONSTRUCTORUL
CRAIOVA 
GURELE 1—0 (0—0)
(min. 60).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
DINAMO VICTORIA BUCUREȘTI 
1—0 (1—0): Petcu (min. 16).

GAZ METAN MEDIAS — CHI
MICA TIRNAVENI 3—2 (1—1) : Io- 
nltă (min. 14). Aloman (min. 70). 
Cula (min. 74). respectiv Oprișoi 
(min. 34) Marton (min. 81).

NITRAMONIA FAGARAS
NI REA ALEXANDRIA 5—0 (3—0) : 
Mosorman (min. 32. 82 si 90). Du
mitrescu (mdn. 37) sl Sfrijan 
(min. 40).

ȘOIMII I.P. A. SIBIU — AVÎN
TUL REGHIN 4—1 (3—1) : S.
Marcu (min. 23 sl 51). Florescu 
(min. 29). Bucur (min. 45 din 
II m). respectiv Călugăr
16) .

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — METALUL BUCUREȘTI 
0—1 (0—0): Niță (min. 84).

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 0—0.

T. 
M. 
A.

T.C.I.
CHIMIA TR. MA- 

L Marius

U-

(min.

Relatări de la M. Verzescu. 
Stefănescu. N. Costache. 
Tacăl, V. Lazăr. I. Botocan. 
Soare sl Gh. Briotă.

15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

1. F.C.M BRAȘOV
2. Carpați Mîrșa
3. Șoimii Sibiu
4. Gaz metan
5. I.P. Aluminiu
6. Nitramonia Făg.
7. Autobuzul Buc.
8. I.M.A.S.A. Sf. Gh.
9. Progr. Vulcan

10. Metalul Buc. 
Un. Alexandria 
Automatica Buc. 
Avîntul Reghin

3
2
3
1
4
1
5 5 10-14

IlI-a, un meci in care cei peste 
lij.frju ae &pectăton (timpul a fost 
exceiepl pentru fotbal) au aștep
tat 72 de minute golul victoriei 
care o reinstalează pe 
fruntea clasamentului, 
golaverajului. A fost greu, muit 
mai greu deeît cu j^Poli*  Timi
șoara, pentru că reșițenii au ve
nit să-și apere cu dinții poziția 
dc lider ; au făcut presing, mar
caj o-m Ia om, au creat baricade 
peste baricade în fața porții 
apărate de Boșca, au tras chiar 
și de timp, s-au agățat de orice 
minge — numai și numai pentru 
a menține scorul alb. In fața 
acestor obstacole echipa locală 
n-a reușit să găsească culoarele 
de șut, 
d» 
multe „1 
liibero-uJ 
oriunde, 
cilcit și 
Doar in 
clujenilor au 
loase, dar șuturile puternice ex
pediate de Dobrotă și Stoica, 
din careu, s-au lovit de pădurea 
de picioare Timpul se scurgea 
in favoarea reșițenilor, dar tri
bunele cîntau mereu lncurajîn- 
du-i p? alb-negri.

Nici repriza secundă n-a fost 
mai clară, s-a jucai îd același 
sens, către poarta oaspeților. 
Min. 61 — cind Dobro-tă a tri
mis de puțin pe lingă vineiu — 
și min. 64 — cind Bucur a ex
pediat cel mai zdravăn șut al 
meciului, milimetric pe lingă 
țintă — au prefațat golul din 
min. 72 : atunci, Bagiu a execu
tat o lovitură liberă din lateral 
stingă, Boșca a ratat intercepția, 
iar mingea a ajuns la SUCIU, 
care a lobat balonul în plasă. 
Oaspeții se încumetă în sfir- 
șit, să iasă la atac, dar meciul 
era jucat. Să notăm că putea fi 
2—0 in. min. 89, cind Boșca a 
salvat ia „capul*  lui Sucim

Arbitru] I. Crăciunescu (Hm. 
-Vîlcea) a condus foarte bine for
mațiile :

„UM : Gh. Vasile — Porațchi, 
Neamțu, CIOCAN, BAGIU — 
Stoica (min. 87 Cațaroș), FL. 
POP, BUCUR — SUCIU, Dobrotă. 
Boeru.

C.SJM. : Boșca — Dubovan, Po
pescu UȚIU. TELES CU — Cojo- 
caru (min. 8c Croitoru), Zah. 
Alexandru, JACOTA — Fior ea 
(min. 86 Bucico), Porțile.

„U- în 
datorită

a abuzat fără succes, 
pasa decisivă, și a trimis 

.baloane-pl-oaie*  pe car? 
Uțîu le-a... măturat 

Astfel, jocul a fost în- 
sîcîitor pentru gazde, 
min. 36 și 43 acțiunile 

fost mai pericu-

Stelion TRANDAFIRESCU

FOTBALIȘTII TRICOLORI
SOSESC ASTĂZI LA BRATISLAVA

SÂDJIK. 27 (prin telefon). 
Lotul de fotbal al României 
si-a încheiat duminică seara 
pregătirile în Olanda, nrintr-un 
ultim antrenament, la care au 
participat toii iucătorii. La ter
minarea acestui ultim antrena
ment — al doilea, duminică — 
Mircea Lucescu a declarat .în
cheiem o perioadă de lucru in
tens. într-un ritm fără rabat s' 
la care au participat, cu tot 
clanul, loti componentii lotului 
inclusiv cei care au acuzat u- 
nele traumatisme pe parcurs, 
înregistrez o stare de spirit on- 
limistă. rod al muncii fără 
preget. Băieții sint convinși că 
avem o sansă reală. Ei privesc

cu marc responsabilitate apro
piatul meci de Ia Bratislava, 
care ar trebui să încununeze o 
perioadă dc doi ani de muncă 
deosebit de intensă si care ne-a 
adus in situația de a iuca a- 
ceastă adevărată finală. Ia ca
pătul unui an si ceva de iocuri 
grele, cot la cot cu adversari 
de 
riti 
să 
da 
sansă se oferă destul de 
unei întregi generații de fotba
liști".

Lotul de fotbal al României 
soseste astăzi la Bratislava.

prim rang, considerați favo- 
la start. Nu mai e nevoie 

mai spunem că fiecare va 
totul, deoarece o asemenea 

rar

PLEACĂ ASTĂZI IN CEHOSLOVACIA
astăzi, ur-In cursul zilei de

. meaza să plece în Cehoslovacia, 
la Trencin, în vederea partidei- 
retur, de marți cu selecționata 
similară a țării gazdă, reprezen
tativa de tineret a României.

Antrenorii Cornel Drăgușin șl 
Nicolae Pantea deplasează un 
lot de 15 jucători Ducadam 
(Steaua), Alexa 
portari ; Mănăilă (F.C.

Mircea Popa (Jiul), Belode- 
Gheorghiu (Poli- 

Tătăran (Steaua), 
(Steaua) — fundași ; 

(Steaua). Movilă (Dina- 
Bălan (F.C. Baia Mare). 

Iași) — 
(Foii tehnica 

(Corvinul), O. 
— înaintași.

ța).
did (Steaua), 
tehnica Iași).
Eduard 
Balint
mo), 
Paveliuc (Politehnica 
mijlocași : Sertov 
Iași), Cojocaru
Gri gore (Petrolul)

(Corvinul) —
Constan-

Astăzi va pleca in Cehoslovacia 
și cea mai mică reprezentativă 
a țării, selecționata U.E.F.A. ’85, 
care va susține mîine partida 
retur cu echipa similară a țării 
gazdă din cadrui preliminariilor 
Campionatului european ,,B“. Din 
lotul pregătit de antrenorii Ni- 
colae Belizna și Dumitru Lică 
fac parte următorii jucători : 
Leu și \ oicilă — portari ; Chivu, 
Zamfir, Kiss, Pojar și Dumitru 
— fundași. Năstase, Proșteanu, 
Szekeli, Pistol și Naghl — mij
locași. Badea, Harșani, Cad ar și 
Henzel — înaintași. Lotul este 
însoțit de medicul Eugen Crlstea. 
In cazul unei victorii, echipa 
noastră are mani șanse în disputa 
pentru în tîi etate cu juniorii 
iugoslavi.

MECIURI AMICALEARMATURA ZALAU — MINE
RUL CAVNIC 2—1 (1—1) : Petruț 
(min. 17 și 74), respectiv Crist ea 
(mia. 11).

GLORLl REȘIȚA — MINERUL 
LUPENI 1—0 (1—0) î Vegheriuc
(min. 38).

OLIMPIA SATU MARE — 
STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA
6— 0 (4—0) : Bolba (min. 10, min. 
17 din 11 m, min. 37 și 81), Szi- 
laght (min. 12) și Pataki (min. 
58).

AURUL BRAD — C.F.R. TIMI
ȘOARA 3—0 (2—0) : Giurgiu (min. 
19), Dumitreasa (min. 39), și Ște- 
fănescu (min. 79).

MINERUL MOTRU — SOMEȘUL 
SATU MARE 3—0 (2—0) : Ploaie 
(min. 17), Turcaș (min. 26) și 
Drăguț (min. 50).

IND.
RAPID
Popa (min. 70).

U.T. ARAD — METALURGIS
TUL CUGIR 3—1 (2—0) î Lupău
(mim. 15), Vînătoru (min. 32), 
Țirlea (min. 88), respectiv Vătafu 
(min. 62).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
C.F.R. VICTORIA CARANSEBEȘ
7— 1 (3—0) : Anghel (min. 14, 20
șl 44), Giughici (min. 49, 66),
Rotariu (mim. 79), Bozeșan (min. 
85) respectiv Plasu (min. 81).

Relatări
Fuchs, Z. 
Jugănaru, 
earn și L.

1. „U*  CLUJ-NP.
2. C.S.M. Reșița
3. ,„Poli“ Tim.
4 .Armatura Zalău
5. Minerul Cavnic 

Aurul Brad 
Minerul Lupenl 
Minerul Motru 
Ind. sîrmei C.T. 
U.T. Arad 
Olimpia S.M. 
C.F.R. Tim.

• CORVINUL HUNEDOARA —
JIUL PETROȘANI 5—2 (4—0). Au 
marcat : Petcu (min. L8 și 40), 
Mateuț (min. 30 și 36), Văetuș 
Cm in. 70 — din penalty),__
tiv Szekeli (min. 60) și Lasconi 
(min. 72). ~
• JIUL 

MIA RM.
Cele două 
de Găman 
jucat încă 
terminat la egalitate, . __ 
golurile marcate de Radu (pen
tru hunedo-reni) și Dina (pentru 
petroșeneni). (St. B ALOI — co- 
nesp.).
• RAPID — F.C. OLT 2—1 

(1—1). Peste o mie de spectatori 
au avut ocazia să asiste la un

respec-
(I. VLAD — coresp.). 
PETROȘANI — CHI- 

V ÎL CEA 2—0 (1—0).
goluri au fost înscrise 
și Băluță. Jiul a mai 
un meci cu Corvinul, 

1—L prin

meci extrem de disputat, cu 
multe faze la cele două porți. S-a 
ratat însă foarte mult din poziții 
favorabile. Oaspeții au deschis 
scorul, în min. 15, prin Boricea- 
nu, dar Rapid a egalat imediat, 
în min. 17. prin Ion Ion. Golul 
victoriei bucureșt^pilor a fost 
înscris de același percutant Ma
nea, în min. 62. ’
SLIVNA).

• F.C. ARGEȘ
1—1 (1—1). Meci frumos, disputat 
la Bușteni, pe tm teren înghețat. 
Petrolul a atacat mai mult și a 
avut mai multe ocazii de ffoL Au 
marcat : Călin (.min. 25) — Pe
trolul și Iovănescu (min. 26) — 

(V. ZBARCEA —

(D. MORARU-

PETROLUL

F.C. Argeș, 
coresp.).

SIRMEI C. TURZI1 - 
ARAD 1—0 (0—0) : M. REVELION

I.TJI.R. BUCUREȘTI a pus spre valorificare bilete pentru 
petrecerea Revelionului 1984 la :

O Eforie Nord (1124 lei), hotel 
„Neptun*  (1106 Iei), 
Mare*.  „Meduza*,

— hotelurile „Bran*,  „B-ega1 
„Union*  (1230 led), hotel 
hotelurile „Steaua de 
„Delfinul*  (1230 lei).

— vile confort n (872 lei).
— hotel (1257 lei).
— hotel (1381 lei).
— hotefliuri'le „Continental*,  

râtul romanilor*
— hotel (1446 lei).

• Olăneștl
• Tîrgu Mureș
• "2 29-10 23

4 32-21 20
4 26-17 19
6 22-19 17
5 19-13 16
7 22-20 15

15
14
14
14
14
14
14
14

10
9
8
8
6
7
5
5 4 6 15-15
4 6 5 22-22
6
6
7
5
7
4
5
5
3
(duminică 4 
Brașov —

2
2
0
4
0
5
2
1
1

11.
12.
13.
14. Rova Roșiori
15. Din. Vict. Buc.
16. Chimica Tir.
17. Chimia Tr. Mâg.
18. Construct. T.C.I.

ETAPA VIITOARE 
decembrie) : F.C.M.
Progresul Vulcan București, Rova 
Roșiori — Șoimii IPA Sibiu, Uni
rea Alexandria — Automatica 
București,' I.M.A.S.A. Sf. Gheor- 
ghe — I.P. Aluminiu Slatina, 
Metalul București — Chimia Tr. 
Măgurele, Chimica Tîmăveni — 
Carpați Mîrșa, Dinamo Victoria 
București — Gaz metan Mediaș, 
Avîntul Reghin — Nitramonla 
Făgăraș, Autobuzul București — 
Constructorul T.C.I.

SERIA A

Alba Tulia 
Sibki

7 18-19
7 18-21
8 14-18
6 15-22
8 22-30
6 14-15 13
8 25-24 12
9 16-23 11
9 18-34 11

Craiova.

IlI-a
„U" CLUJ-NAFOCA

REȘIȚA 1-0
- C.S.M.

(0-0)
(prin tele-CLUJ-NAPOCA, 27

fon). Ce greu a fost pentru lo- 
ealnied acest derby al seriei a

« NUMERELE EXTRASE LA
---------- EXCEPȚIONALA. 

27 -------------------
I.

65
23 :
66 89 49 55 87

70 : EXTRAGEREA

TRAGEREA
1 .OTO DII 
1983
REA
50
A II-a : 26 7
47
U'I-a :

54
I :

43

NOIEMBRIE
EXTRAGE-

64 80 45 62
EXTRAGEREA

81
A
53

75 9
ei 23 71 46 58 23 90

de la L Domuță, P. 
Covaci, AL Jurcă, Gr. 
P. Țonea, O« 
Marton.

Berbe-
Sovata

(1215

Informațil și

6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.

15 
15 
15
15
15
15
15
15
15
15
15
15

10
10
9
8
8 0

0 
o
1
1

3 6 
1 7
1 7
1 7 
0 8
0

13. C.F.R. V. Coran. 15 
Metalurg. Cugir 
Gloria Reșița 
Someșul S.M. 
St. CFR Cj-N. • 
Rapid Arad

14.
15.
16.
17.
18.

15
15
15
15
15

5
5
5
6
7

7 2 6
6
7
7
7
7
7
7 0
5 3
6 1
6 0
6 1
3 3

8
8
7
8
9
8
9

20
20
19
17
16
16
15
15
15
15
14
14
14

32-11
25- 13 
37-18 
15-20
26- 21 
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• Echipa penoîizatâ cu patru puncte.
ETAPA VIITOARE (duminică 4 

decembrie) : Rapid Arad — CJ\R. 
Victoria Caransebeș, Ind. slrmei 
C. Turzil — Minerul Motru, „U*  
Cluj-Napoca — Aurui Brad, 
C.F.R. Timișoara — U.T. Arad, 

• Someșul S<atu Mane — Gloria 
Reșița, Armătura Zalău — Poli
tehnica Timișoara, C.S.M. Reșița 
— Steaua C.F.R. duj-Napoca, 
Metalurgistul Cugir — Minerul 
Cavnic, Minerul Lupeni — Olim
pia Satu Mare.

Informații și înscrieri la agențiile de turism I.T.H-R.B. din : 
str. Luterani n<r. 4 (telefon 14. 21 77/2938), str. Tonltza nr. 13 
(tel. 14 95 94), Bd. Republicii nr. 68 (tel. 14 08 00), Bd. N. Bălcescu 
nr. 35 (tel. 15 74 11), Bd. 1848 na-, 4(tel. 14 98 81), Calea Moșilor 
nr. 55 ftel. 11 04 48). 

TRAGERE SPECIALĂ

PRONOEXPRES
OLIMPIC

10 NOIEM1«J«’*3

AD'HMS!RAȚIA Bt STAT 1010 PRONOSPOIH INfOR.’lEAlA

63 49 12 2: EXTRAGEREA A
IV-a : 44 6 89 31 22 64 45 77 27 4
41 38 : FAZA A II-a. EXTRAGE
REA A V-a :...................................
EXTRAGEREA A Vl-a :
83 30 27 32: EXTRAGEREA

44 75 48 76 61 10 ;
69 45

A

vn-a : 88 11 90 33 64 30. Fond 
total de cistiguri : 1.440.224 Iei.

<**5  ~ "■~TRSrT-
LUI PRONOSPORT DIN 27 
NOIEMBRIE, i. Asoolt — Genoa 
X : II. Fiorentina — Juventus X;

POSIBILITĂȚI 
MULTIPLE DE NOI 
SI MARI SUCCESE?

In cadrul a 6 ex
trageri cu un total 
de 38 numere, ORI
CINE JOACĂ POA
TE obține : •
autoturisme , .Dacia 
1300“ • excursii
peste botare • 
mari sume de bani, 
variabile si fixe 
(50.000 lei etc.). VA
RIANTELE DE 25 
LEI 
sau
DREPT DE 
GURI LA
EXTRAGERILE !

(achitate 10CV, 
25%*)  AU 

cisn- 
TOATE

ULTIMA ZI DE 
PARTICIPARE — 
marți 29 noiembrie 
1983.

III. Internazionale — Roma 1: IV. 
Lazio — Catania 1: V. Napoli — 
Milan X: VI. Sampdoria — 
nese 1: vn. Torino — Fisa 
VIII. Verona — Avelllno 1 
Catanzaro — Cremonese 1: 
Monza — Varese X: XI. Aluminiu
— F.C.M. Bv. X; XIL „V- C1.-N.
— C.S.M. Rosita 1. Fond tot.nl de 
clstgurl: 1.031.511 leL



„TROFEUL UmiÂ“ IA HANDBAL MASCULIN
«S Competiția a lost clștigstă de formația țării gazdă'® I viîglnd 

Polonia (sîmbătă) și Bulgaria (duminică) echipa României
s-a clasat

PEGS. 27 (prin telefon). 
Competiția internațională de 
handbal masculin „Trofeul 
Ungaria" s-a Încheiat dumini
că la amiază în Sala sportu
rilor din Pecs. Finalmente, 
victoria a revenit reprezentati
vei tării gazdă. Selecționata 
României s-a clasat ne locul 
III.

In meciul disputat sîmbătă 
la Kaposvar. echipa Româ
niei a întrecut formația Polo
niei cu 27—26 (16—12). După 
o primă repriză foarte bună. în 
care apărarea a avut o pres
tație excelentă, echipa noas
tră a scăzut ritmul în partea .a 
doua a jocului, permitind par
tenerului să egaleze în mln. 
52 (22—22) si în min 60
(26—26). Victoria a fost ob
ținută în ultimele secunde 
de ioc. cînd Covaciu a șutat 
puternic de la 11—12 m si a 
înscris. Au marcat pentru e- 
chipa noastră : Dosârescu 6, 
Dumitru 5. Bedivan 5. Vasilca
3. Foiker 2. M. Voinea 2. Co
vaciu 2. Durău 1 si Berbece 1. 
Cele mai multe goluri pentru 
echipa Poloniei — 6 — au 
fost marcate de Waskiewicz. 
în ultimul joc. disputat la Pecs. 
reprezentativa României a în
trecut — într-un meci fără Is
toric. in care a condus detașat 
tot timpul — selecționata Bul-

TURNEUL INTERNAțlONAL
(Urmare din pag. 1)

bara Kaminszka 10, Cieslikows- 
ka 3, Mierzojewska 3. Deszek 3, 
Bojena Kaminszka 2. Siemia- 
towska si Zurowska — Polonia. 
Au condus A. Mosza si J- 
Korec, Cehoslovacia.

ROMANIA — UNGARIA 18— 
20 (9—12). Avînd asigurat pri
mul loc în competiție, indiferent 
de rezultatul acestui meci, hand
balistele noastre au acționat 
fără precizia din partidele an
terioare. Ele au ratat mult (2 
aruncări de la 7 m, Oacă a tras 
de 4 ori în bară!), permlțînd 
adversarelor lor, care au luptat 
cu multă dîrzenie, să obțină 
prima victorie in acest turneu. 
Au marcat : Oacă 10, Oprea 2, 
Lunca 2, Ștefanovici, Moszi, A- 
vădanei, Marian — România A, 
Jonas 8, Sulyok 6, Csajbok 3,

HOLMES ÎNVINGĂTOR
LAS VEGAS. Campionul mon

dial al greilor iWBCl Larry Hol
mes l-a inttlnit pe Marvil Fra
zier (fiul fostului campion) în
tr-un meci prevăzut pentru 12 
reprize. Titlul n-a fost pus Insă 
In joc, deoarece Frazier jr. este 
clasificat al 13-lea pugilist al 
WBC si această organizație nu 
admite ca șalanger declt pe un 
boxer clasat Intre primii 10. Me
ciul n-a durat decit 2 minute șl 
57 de secunda, arbitrul punlnd 
capăt unei dispute care, de la 
primele schimburi de lovituri, 
devenise inegală I Victoria l-a 
revenit lui Holmes.

VANCOUVER. Michael Spinks 
campion mondial (WBA) la cat. | 
semigrea sl-a pus in Joc titlul In I 
fața peruanului Oscar Rivade- 
neyra pe care l-a tn trecut or - 
abandon dictat de arbitru In —- 
priza a 10-a.

pe locul III
gârlei : 35—19 (18—10). Au 
înscris : Roșea 8. Dogărescu 8, 
Vasilache 5. Petre 4. M. Voinea
3. Foiker 3. Berbece 3 și Du
rău 1. Pentru echipa Bul
gariei. cele mai multe goluri 
au fost înscrise de Mitcv 4 și 
V. Marinov 3.

în ultimul joc. disputat vi
neri seară la Kaposvar. R. D. 
Germană a întrecut greu Cuba 
cu 27—23 (16—8). în runda de 
sîmbătă s-au mai înregistrat 
următoarele rezultate : R. D. 
Germană — Bulgaria 22—17 
(9—8) si Ungaria — Cuba 
33—25 (16—10). Iată si cele
lalte două rezultate ale reu
niunii finale : Polonia — Cuba 
35—28 (16—16) si Ungaria — 
R. D. Germană 30—24 (17—14).

Clasamentul final al „Tro
feului Ungaria" arată astfel : 
L Ungaria 9 p ; 2. R. D. Ger
mană 8 p ; 3. România 7 p ;
4. Polonia 4 p ; 5. Bulgaria 2 
p ; 6. Cuba 0 p. Cei doi arbitri 
români. Marin Marin și Ste
fan Șerban. prezenti la testul 
organizat de F.I.H. cu 18 cu
pluri de cavaleri ai fluierului 
pentru desemnarea celor ce 
vor oficia la J.O. de la Los 
Angeles, au condus partida 
R. D. Germană — Polonia ex
celent. fiind eloglati pentru 
prestația lor.

EEMININ DL LA BACĂU
Gombai 2, Angyal — Ungaria. 
Au condus A. Gavrilov și R. 
Sargsjan. Uniunea Sovietici.

CLASAMENT FINAL :
1. ROMANIA
2. Polonia
1 Ungaria
4.România B

3 2 0 1 76—70 4
3 2 0 1 75—79 4
3 1 1 1 62—62 3
3 0 1 2 64—66 1

Celelalte premii : Golgeter : 
Barbara Kaminszka (Polonia) 
30 de goluri ; Cea mai tehnică 
jucătoare : Sandorne Csajbok 
(Ungaria) ; Cel mai bun portar: 
Viorica Ionică (România); Cupa 
falr-play : Ungaria.

PUGILIȘTI ROMÂNI
LA BALCANIADA

DE LA ATENA
Sîmbătă. la prînz. reprezen

tativa de box a tării noastre a 
plecat la Atena, unde va par
ticipa la Balcaniada de box. a- 
lâturi de echipele Bulgariei. 
Iugoslaviei. Turciei si Greciei. 
Antrenorii Ion Popa Si Vasile 
Mariutan însoțesc următorul 
lot. in ordinea categoriilor : 
Vasile Ciobanu. Constantin li
tota. Gheorghe Negoită. Geor
ge Oprișor, Eugen Preda. Mi
hai Fulger. Mihai Ciubotarii, 
Gheorghe Simion. Dorn Mari- 
cescu. Petre Bornescu si Gheor
ghe Preda. Conducătorul de
legației române este secretarul 
Federației de box. Mihai 
T.-ancă. Medic este Petre 
Radovici. iar arbitru Vic
tor Popescu. întrecerile au 
început duminică. urmind 
ca miercuri să se dispute fina
lele.

SEMINALELE CMîDIDAJILOR 
LA C.M. DE ȘAH
© Cea de a treia partidă din

tre Viktor Korcinoi si Garri 
Kasparov, care-si dispută. la 
Liondra, una din semifinalele 
turneului candidatilor la titlul 
mondial de șah, s-a încheiat 
cu un rezultat de egalitate, du
pă efectuarea a numai 18 mu
tări. în deschiderea partidei 
(din nou o Indiană a damei). 
Kasparov a inițiat, avir>^ albe
le. un interesant sacrificiu de 
calitate, pentru obținerea iniția
tivei. Poziția rezultată nu i-a o- 
ferit. însă, perspective reale în 
continuare, astfel că ■— la pro
punerea sa — iocul a luat sfîr- 
șit, prin consemnarea remizei. 
Korcinoi păstrează un punct 
avans în scorul general al me
ciului : 2—1.

• Partida a treia a celeilalte 
semifinale de la Londra, dintre 
Vasili Smîslov si Zoltap Rfbii 
a avut si ea doar puține mutări, 
deoarece la mutarea a 20-a. la 
propunerea mai tînărului său 
adversar, veteranul Vasili Smls- 
lov a acceptat remiza. în acest 
fel scorul se menține egal : 
1.5—1.5 n.
• La Jakarta, după 11 runde, 

situația In clasamentul marelui 
turneu international este urmă
toarea : L Ljubojevici (Iugo
slavia) 8.5 p. 2. Timman (Olan
da) si Iusupov (URSS) 8 d. 4. 
Portisch (Ungaria) 7,5 p. 5. 
Torre (Filipine) si Henley 
(SUA) 6.5 p. în această rundă 
Llubojevici a remizat ou 
Timman.

TURUL CICLIST AL ROMÂNIEI
Înscris In calendarul f.i.a.c.

PARIS, 27 (Agerpres). — Co
mitetul executiv al Federației ta- 
temaționale de ciclism amator 
(TXA.C.), Întrunit la Paris, a 
stabili programul competițiilor 
internaționale pentru anul 1904, 
printre probele înscrise în calen
dar figurtad sl „Turul delist al 
României", programat ta perioa
da 1—9 septembrie.

Calendarul International pe a- 
nul 1984 cuprinde Ml de compe
tiții. dintre care 142 pe etape, U 
curse fiind deschide șl profesio
niștilor. Primul concurs al anu
lui este „Turul Al Tachina", dta 
Venezuela (care Începe la 13 ia
nuarie), programul prelunglndu-ee 
ptnă la 24 decembrie, ctad se va 
încheia „Turul Oosta Rlca".

A 39-a aniversare a victoriei revoluției populara albaneze

PAȘI VIGUROȘI IN domeniul 
PERFORMANTEI SPORTIVE

Poporul albanez aniversează miine 39 de ani de la vic
toria revoluției populare, care a dus la eliberarea țării de 
sub Jugul fascist si a deschis larg calea unor ample pre
faceri in toate domeniile de activitate, ceea ce a condus 
la făurirea unei vieți mai luminoase, mai îmbelșugate pen
tru oamenii muncii albanezi de la orașe și sate. Parte com
ponentă a amplului efort constructiv care caracterizează as
tăzi întreaga viață socială și activitatea economică, mișcarea 
sportivă din Republica Populară Socialistă Albania cunoaște 
realizări dintre cele mai frumoase.

Cu cîteva săptămîni în 
urmă. De poligonul din pă
durea Tunarilor, trăgătoarea 
Emanuela Kola din Al
bania a izbutit un rezultat 
de 582 puncte cu care a cu
cerit medalia de aur în pro
ba de pistol standard si. tot
odată. titlul de campioană 
continentală de junioare la 
..europenele" organizate la 
București. în aceeași probă, 
în Întrecerea oe echipe, re
prezentativa junioarelor din 
Albania a cîstigat medalia 
de argint

Cîteva zile mai tirziu. la 
Istanbul a avut loc Balca
niada de tir. competiție la 
care A. Mustafai. cu 566 d. 
s-a clasat primul în întrece
rea trăgătorilor de la pistol 
liber, iar la Distol viteză 
Vladimir Bilali, cu 594 p. 
s-a clasat al doilea, rezul
tatul său fiind Insă egal cu 
cel al campionului balcanic, 
bulgarul Stolan Stoianov. 
în sCrsit. să mai notăm si 
locul doi ocupat de Kala 
Kasteibl în proba de Duscă 
liberă, trei poziții, cu 1164 p 
la 3 x 40 t

Un succes cu totul remar
cabil au repurtat tinerii fot
baliști din reprezentativa de 
tineret a Albaniei, clasată 
prima tn grupa a VII-a si 
calificată. deci. pentru 
turneul final al competiției. 
Sînt edificatoare, desigur, 
rezultatele înregistrate de 
această echipă în com
pania unor reprezentative 
din țări cu fotbal cu renu
me. ca R.F.G. si Austria.

Baschetbaliștii de la Par
tizani din Tirana, partici

colaboratorii prestigioasei publi
cații. Pe locul secund s-a clasat 
francezul Michel Platini (24 la 
sută din sufragii), iar pe locul 3. 
un alt brazilian, Falcao (18 la 
sută din voturi).
• Antrenorul reprezentativei 

Danemarcei, Sep Piontek, a fost 
ales cel mal bun tehnician al 
anului. Iar Hamburger S.V. a 
fost considerată cea mal bună 
echipă de fotbal în 1983 cu 29 
la sută dintre sufragiile expri
mate. <•
• în preliminariile olimpice 

(zona Amerlcii Centrale și Carai
bilor) : Cuba — Trinidad Tobago 
2—0 (1—0),
• Echipa Suediei a jucat la 

Guadalajara (Mexic), cu echipa 
locală, pe care a tnvins-o cu 
1—0, prin golul marcat de Jing- 
blad.

CAMPIONATE
ITALIA (et. 10) : AscoU — 

Genoa 0—0. Fiorentina — Ju
ventus 3—J Intern azlon ale — 

pant! la competiția dotată 
cu ..Cupa campionilor eu
ropeni". au înregistrat o 
frumoasă izbindă. elimi- 
nînd puternica echipă 
Inter Bratislava, pe care 
au învins-o cu 91—83 la Ti
rana si 89—80 la Bratislava, 
în optimi ei au cedat mult 
mai experimentatei for
mații italiene Banca Roma, 
fruntașă a competiției. cu 
73—69 si 93—55. dar specia
liștii au subliniat iocul a- 
vîntat si de un bun nivel 
tehnic al sportivilor alba
nezi.

Să amintim, intre altele, 
si de locul trei ne care s-a 
clasat halterofilul Erem 
NicoIIa cu 302,5 kg la în
trecerile balcanice de la 
Salonic. Ia categoria 90 kg 
in care campion a fost 
sportivul nostru Petre Be- 
cheru (347,5 kg). Și. în 

sfirsit. să subliniem că la 
întrecerile campionatelor 
europene de atletism, ju
niori. de la Viena. în proba 
de 1500 m. cîștigată de atle
ta româncă Margareta Kes- 
zeg> (4:13,17). principală ad
versară i-a fost semifondis- 
ta albaneză Pavlina Avro 
(4:13.77). medaliată cu ar
gint.

In toate disciplinele spor
tive practicate în Alba
nia. rezultatele înregistra
te in 1983 au fost cele mai 
bune de oină acum, ceea ce 
demonstrează atit calită
țile tinerilor performeri, 
priceperea antrenorilor lor. 
cit si avintul mișcării spor
tive din această tară socia
listă.

Roma 1—0. Lazio — Catania 3—0. 
Nanol! — Milan 0—0. SaniDdoria 
— Udlnese 2—1, Torino — Pisa 
2—2. Verona — Avellino 3—3. Pe 
Drimele locuri : Juventus si Ve
rona cu cite 14 b. Roma si To
rino cu cîte 13 d. Pe ultimele : 
14. Pisa 7 d. Genoa 7 □. Cata
nia 6 D.

r.d. germana (et. in : f.c. 
Karl-Marx-Stadt — Erfurt 0—0. 
Dynamo Dresda — Dynamo Ber
lin 1—2. Magdeburg — Frank- 
furt/O. 4—1, Union Berlin — Rie
sa 0—3, Jena — Ciiemie Leipzig 
4—0, Halle — Rostock 1—1_ Lok. 
Leipzig — Aue 3—0. Pe primele 
Locuri : Magdeburg, Dynamo Ber
lin cite 16 p, Lok. Leipzig 15. 
Pe ultimele : 12. Jena 5 p. IX
Union Berlin 5 p, 14. Chemle 
Leipzig 4 p.

R.F. GERMANIA (et. 15) : Uer- 
dingen — Monchengladbach 1—1, 
Frankfurt — Stuttgart 1—3. Ham
burg — NLimberg 4—0, Dussel
dorf — Braunschweig 4—0, Le
verkusen — Bochum 3—0, Dort
mund — Koln 0—0, Kaiserslau
tern — Bayern Mtinchen 0—1, 
Bremen — Offenbach 8—1. Pe 
primele locuri : Stuttgart, Bayern 
șl Hamburg cu cite 21 p. Pe ul
timele : 16. Niirnberg 9 p, 17. 
Offenbach 9 p, 18. Frankfurt 8 p.

TERII CICLIST U rRl.NȚEI

PEVTRE RIEI !
Federația internațională ama

toare, a cărei reuniîi-e a avut 
1<5„la„^aris cu prilejul Congre
sului Uniunii Cicliste Interna- 
țlonale. s-a arătat, ta principiu, 
de acord cu organizarea „Turu
lui Franței" — feminin. Intre 3C 
iunie Si 22 iulie 1984.

AGENDA SĂPTĂMÎNII
23.XI TENIS : Campionatele Internationale ale 

Australiei (ptnă Ia ll.XH) ; SANDS t 
Turneul celor trei piste, la KSnlgsee, ta 
R.F. Germania, plnă la 30,XL

30.XI FOTBAL : Preliminarii ale campionatului 
european, seniori : Cehoslovacia — Româ
nia (gr. V) la Bratislava, meci amical 
Algeria — Elveția, la Alger.

l.xn handbal : Campionatul mondial femi
nin grupa „B«, In Polonia (ptnă la 
15.xn) ; sanie : Turneul celor trei piste, 
la Oberhof (R.D.G.) ; SCHI : Cupa mon
dială feminină — slalom special, la 
Kranjska Gora, tn Iugoslavia.

2JCH SCHI : cupa mondială masculină — sla
lom special, la Kranjska Gora.

3-Xu FOTBAL : Med tn preliminariile C.E. : 
Grecia — Ungaria, la Atena (gr. 3) ; 
HANDBAL : Campionatul mondial de ju
niori, tn Finlanda (ptnă la ll.XII) ; 
VOLEI : Meciuri In competițiile europene 
inter-cluburi.

4.xn RUGBY : Med ta cadrul campionatului 
european F.I.R.A. : Franța — România, 
la Toulouse ; ATLETISM : Campionatul 
mondial feminin pe 10 000 m, la San 
Diego ; SCHI : Cupa mondială masculină 
— cobortre, la Schladmlng, ta Austria.

• TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX ® TELEX
ATTAlaSM • Campionatele de 

-os ai S.U-A-, ia state College 
^Pennsylvania) : seniori (19 tan) : 

1. Px» Porter a u.4. 2. Sampson 
Obuacba (Kenya) 23:12.2. 3. Kevin 
Ryan »:4«4 : femei (5 km) : 1. 
Betty Springs 18J8.T, L Nan Doak 
18:470, 2. Cathy Branta 18:580,
Campionatele mondiale de era 
vor avea loo la 25 martie 1964 
la Rutherford (New Jersey).

HANDBAL • La Oslo a conti

nuat competiția dotată cu „Cupa 
polară" : U.R.S.S. — Franța 
35—21 (18—11), Norvegia — Olanda 
22—28 (»—ll).

HOCHEI • In campionatul 
’C.R.S.S, echipa TSKA Moscova 
a obținut a 23-a victorie conse
cutivă. clștlglnd cu scorul de 
9—8 (1—8. 8—0. 2—0) meciul eu 
listai IJevsk. Alte rezultate : 
SKA Leningrad — Spartak Mos
cova 9—1 ; Sokol Kiev — Traktor 

Celiabinsk :—2 ; Aripile Soviete
lor Moscova — Sibir Novosibirsk 
7—1 ; Dinamo Riga — Torpedo 
Moscova 2—1 ; Hlmig Voskresensk 
— Dinamo Moscova 1—4.

ÎNOT • La Schwăblsch-Gmuend, 
tn bazin acoperit de 25 m, vest- 
germanul Michael Gross a rea
lizat pe 200 m fluture 1:56,10 — 
cea mal bună performanță mon
dială pe această distanță. Prece
denta 11 aparținea dta 1982, de la 
GOteborg — 1:58J8.

POLO • Meciuri tur tn finala 
.Cupei cupelor", la Split : Posk 
Brodomerkur Split — Bvec Buda
pesta 11—» (S— 2, 2—3, 1—S, 2—1) 
șl ta C.C.U, la Veenendaal : 
AZC Alphen (Olanda) — Pro 
Recco (Italia) 10—8 (3—1, 3—2,
1—3, 3—â).

PATINAJ ARTISTIC • Concurs 
International la Moscova. Au ob
ținut victorii : Vladimir Kotin, 
urmat de Ganry Bykom (Canada) 
Ia individual, Natalia Bestemia- 
nova și Andrei Bukin la dans. 
• Concurs la Berlin : femei : 
Janina Wirth, Beatrice Gelmini, 
bărbați : Boris Uspenski
(U.R.S.S.), Falko Kirsten (R.D.G.). 
perechi : Lorenz — Schubert 
(R.D.G.), Preussler — Schroter 
(R.D.G.)

PATINAJ VITEZA 9 Meci 
Intre echipele R.D, Germane șl 

U.R.S.S., la Karl-Marx-Stadt; băr
bați: 500 m : Anatoli Medenikov 
(UJI.S.S.) 38,19, Viktor Sașerin 
(U.R.S.S.) 38,57, Andre Hoffmann 
38,68 ; 1000 m : Hoffmann 1:16,03, 
Medenikov 1:17,12, Sașerin 1:17,31; 
femei : 500 m : Karln Enke 41.03, 
Valentina Lalenkova (U.R.s.s.) 
41,37, Natalia Petrușeva (U.R.S.S.) 
41,81 ; 1000 m: Enke 1:23,18. An
drea SchBne 1:23,55, Natalia Ku- 
rova (U.R.S.S.) 1:23,86.

SCHI • Concursul de la Bor- 
mio a continuat cu proba de 
slalom speriat femei cîștigată, 
neașteptat, de austriaca Roswitha 
Steiner. Ea a fost urmată de 
principalele favorite Hannl Wen
zel (Liechtenstein) și Erika Hess 
(Elveția). Băieții au evoluat șl 
ei. dar din nou ta cadrul unul 
slalom uriaș, tn care elvețienii 
și-au tăiat iarăși partea leului :
I. Pirmfn Zurbriggen 2:27.64
(1:23,17 + 1:22,47), 2. Max Julen 
2:47,67 (1:24,99 + 1:22,68), 3. Mar
tin Hangl 2:47.7» (1:25,24 +
1 :22,55). Au urmat: 4. Robert 
Enlache (Ttalia) 2:48,91, 5. Andrea 
Wenzel (Llecht.) 2:49,10, 6. Juri 
Franko (Iugoslavia) 2:49,17 • Co
misia executivă a C.I.O. a decis, 
în unanimitate, să susțină hotă- 
rlrea F.I.S. de nepartieipare. Ia
J. O. de la Sarajevo, a lui Inge- 
mar Stenmark șl Hanni Wcnzel.
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® Finala turneului internatio
nal din Kenya se va disputa In
tre selecționata tării gazdă și 
Zimbabwe. In semifinale. Kenya 
a întrecut Malawi cu 2—0 (1—0), 
iar Zimbabwe a dispus cu 1—0 
(0—0) de Uganda.
• Intr-un med international 

echtpa F.C. Magdeburg (R.D. 
Germană) a terminat Ia egalitate: 
2—2 (0—2), pe teren propriu, cu 
formația vest-germană F. C. 
NUrnberg.
• După disputarea finalei „Cu

pei intercontinentale" (11 decem
brie), In compania campioanei 
Amerlcii de Sud, F.C. Gremio 
(Brazilia), echipa vest-germană

Hamburger S.V. va susține un 
meci amical, tn ziua de 14 de
cembrie, ia Kuala Lumpur, cu 
reprezentativa Malayeziei.

• In urma tradiționalei an
chete a revistei „World Soccer", 
care apare la Londra, fotbalistul 
brazilian Zlco a fost desemnat 
oet mal bun jucător al anului 
1961. primind 28 la sută din vo
turile exprimate de redactorii si
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