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Divizia „A“ de fotbal, etapa a 14-a

STEAUA ISI MENȚINE POZIȚIA DE LIDER, DAR...
• ...Universitatea Craiova și Dinamo (care se vor intîlni miercuri, la București, 
într-un derby de mare atracție) se apropie 0 Replică viguroasă a oaspe
ților (9 puncte din 4 victorii și o egalitate) 0 Politehnica lași, la numai două puncte 
de Steaua ț F. C. Bihor (4—1, în dauna Chimiei Rm. Vilcea), în preajma podiu
mului # Dunărea C.S.U. Galați, la o nouă înfrîngere pe propriul teren I

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

ffl campionatul european F.I.R.A., îa Toutaă

ECHIPA ROMÂNIEI ÎNVINSĂ DfjV-Ia 
FRANȚEI, ÎN „ZI

F.C. Olt - Univ. Craiova
F.C. Bihor — Chimia Rm. Vilcea
Sportul studențesc- Dinamo
Politehnica lași - Jiul
A.S.A. Tg. Mureș - Corvinul Hunedoara 
C.S. Tirgoviște - Petrolul Ploiești
Rapid - Steaua
F.C. Baia Mare - F.C. Argeș
Dunărea C.S.U. - S.C. Bacău

ETAPA VIITOARE (simbătă 10
- Dinamo
— F.C. Baia Mare
- A.S.A. Tg. Mureș
- Rapid
- Petrolul Ploiești
— Dunărea C.S.U.
- Politehnica lași
- C.S. Tirgoviște
- F.C. Olt

0-1
4-1
0—3
4-0
2-1
1-0
1-1 
0-2 
0-1

decembrie)

(0-1) 
(0-0) 
(0-1) 
(3-0) 
11-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(0-1) 
(0-1)

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

10.

STEAUA
Univ. Craiova 
Politehnica lași 
F. C. Bihor 
Dinamo 
Sportul stud. 
S. C. Bacău 
A.S.A. Tg. Mureș 
F.C. Baia Mare 
Jiul

11-12. Rapid
F.C. Olt 

Corvinul 
F. C. Argeș 
Chimia 
C. S. Tirgoviște 
Dunărea C.S.U. 
Petrolul

Jiul
Steaua
S.C. Bacău
Univ. Craiova
Chimia Rm. Vilcea 
Corvinul
F.C. Argeș
Sportul studențesc 
F.C. Bihor

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

14
13
14
14
11
14
14
14
14
14
14
14
13
13
14
14
14
14

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

2
2
6
3
2
2
2
3
4
2
5
5
3
1
3
5
5
3

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

28-10
22-10
16-10
24-18 
21- 8
23-17
14- 18
17-19
16-20
13-19
13-13
11-11
17-17
15- 17
15-24
10- 19
3-14

11- 25

20
18
18
17
16
16
16
15
14
14
13
13
11
11
11
9
7
7

Relatări de la meciurile elanei tn pag. 2—3
Orac (care nu apare în fotogra
fic) a centrat și Mulțescu va devia 
balonul, cu capul, în plasă, cu 
toată opoziția țui Șerbănică. Așa 
s-a deschis scorul tn meciul 

Sportul studențesc — Dinamo. 
Foto: Dragoș NEAGU

TOULOUSE. 4 (prin telefon). 
Așteptat cu mare interes, mai 
ales după victoria de răsunet 
a rugbyștilor noștri în fata ce
lor galezi (dovadă — prezenta, 
în afara celor direct interesați, 
a numeroși trimiși speciali ai 
presei britanice), eternul derby 
al competiției continentale or
ganizate de F.I.R.A. nu s-a 
dezmințit nici de această dată. 
Pe noul stadion din Toulouse, 
inaugurat oficial cu acest pri
lej. într-o ambiantă extraordi
nară. rugbyștii noștri au intrat 
in teren acreditați de presa 
franceză pentru prima dată ca 
favoriti. Dar. deși si-au adus 
contribuția la această atît de 
disputată partidă, iucată într-un 
ritm infernal, care i-a solicitat 
enorm pe cei 32 de rugbyști 
folosiți, reprezentanții noștri 
au confirmat doar partial, e- 
chipa cocoșului galic terminînd 
învingătoare cu 26—15 (19—9). 
După ce aproape o repriză 
XV-le României a răspuns o- 
norabil iocului agresiv făcut de 
gazde, evoluînd de la egal la 
egal în destule momente, el a 
trebuit să cedeze în fata unei 
echipe care — o spun chiar 
specialiștii francezi — a prins 
o zi de excepție, evoluînd in
comparabil mai bine decît în 
recentele teste cu Australia. 
Astfel, mobilizată exemplar de 
Rives. înaintarea franceză a 
evoluat aproape impecabil, fă- 
cînd. după cum afirmă ziariștii

FILMUL
Și acum, un film al acestui 

joc, desfășurat pe „Stade Sept 
Deniers", pe un timp plăcut, 
însorit, în prezența a circa 
15 000 de spectatori. început 
prudent, echilibrat. în min. 5, 
Lescarboura își încearcă șansa 
din lovitură de pedeapsă de la 
42 m și ratează. Primele faze 
la mină sînt construite de e- 
chipa noastră, din terenul ei. 
Replică franceză în min. 11, 
cînd, la o acțiune vivace, Es
teve este la un pas de eseu, 
Munteanu intervenind salvator, 
în min. 15 se înscriu cele din
ții puncte : PODARESCU trans
formă o lovitură de pedeapsă

MARE", CU 26-15
si tehnicienii din iurul echipei, 
dar si din Anglia sau Ta a 
Galilor, cea mai bună partidă 
din ultimii 5 ani. în vreme ce 
treisferturile au etalat obișnuita 
lor clasă internațională.

Pe acest fundal, extrem de 
solicitată. înaintarea noastră — 
de regulă punctul forte al for
mației — a cedat vizibil, odată 
cu trecerea timpului. Capul de 
grămadă, mai ales dună ieși
rea lui Bucan. accidentat (dis- 
iunctie de umăr), a fost ..mă
turat" pur si simplu, linia a 
doua a decepționat — lentă, 
neinspirată. în ciuda unor în
cercări disperate —. iar linia 
a treia nu a corespuns decît 
prin Rădulescu (Murariu. lovit, 
călcat în picioare, nu a mai 
dat randamentul obișnuit). Des
chiderea a funcționat partial S 
Paraschiv. sub valoarea lui re
cunoscută. în timp ce de la 
Podărescu nu se putea aștepta 
mai mult. Citeva greșeli ale 
liniei de treisferturi. ca si in
hibarea continuă a lui V. Ion 
Pe fundul terenului, explică, de 
asemenea, scorul final.

Chiar dacă, după cum s-a 
tăzut la Toulouse, mai trebuia 
muncit pentru ca succesele mari 

ultimii ani să se consoli
deze. credem în continuare — 
si specialiștii de peste hotare 
au subliniat si ei acest fapt — 
în posibilitățile reprezentanților 
rugbyului românesc în arena 
internațională.

JOCULUI
de la circa 38 m și România 
conduce cu 3—0. LESCARBOU
RA egalează în min, 21, din 
drop și, după un atac cu La- 
gisquet stopat cu dificultate 
(min. 26), francezii preiau con
ducerea în min. 30, GALLION 
marcind eseu la grămezi con
secutive lîngă „ținta" oaspeți
lor. Transformă LESCAR
BOURA : 9—3. Nu trece decît 
un minut și, la o margine 
scurtă, RADULESCU prinde ba
lonul, il șutează înaltr tot el

Dimitrie CALLIMACHI

(Continuare in pag a 4-a)

GOLGETERII
9 GOLURI : Lăcătuș — 1 din 

11 m.
7 GOLURI : Coras. Cim- 

peanu.
6 GOLURI : Cămătaru. Pi- 

turcă, Grosu — 1 din II m.
5 GOLURI ; Georgescu (F.C.

Bihor). Tulba — 1 din 11 m.
4 GOLURI : Dragnea. Cîrtu. 

Sertov. Cura. Verigeanu. Roz- 
nai. Mulțescu. Ile. Florean. 
Augustin. Mateuț. Nemteanu — 
2 din 11 m. Manea — 4 din 
11 m. Irimescu — 4 din 11 m.

Divizia „A“ de baschet masculin

RAPID-FARUL,isla20^5îa63-64!
Desfășurat sub semnul dispu

tei pentru calificarea în grupa 
1—6 a campionatului național 
de baschet masculin, turneul 
din sala Floreasca a produs o 
singură modificare importantă : 
C.S.U. Sibiu a promovat de pe 
locul 7 pe locul 6, luind locul 
echipei Universitatea Cluj-Na- 
poca. Iată clasamentul la zi : 
1. Steaua 37 p, 2. Dinamo Bucu
rești 36 p. 3. I.C.E.D. C.S.Ș. 4 
București 32 p. 4. Rapid 30 p, 
5. Dinamo Oradea 29 p, 6. 
C.S.U. Balanța Sibiu 28 p, 7.

Campionatele individuale de tenis de masă și a'e ,.Daciadei“

MARIA ALBOIU ȘI ANDRAS FEJER, 
CAMPIONI ÎN PROBELE DE SIMPLU

Universitatea C.S.Ș. 
Viitorul Cluj-Na- 
poca 27 p. 8. Poli
tehnica C.S.Ș. U- 
nirea Iași 26 p. 9. 
Farul Constanța 25 
p. 10. Academia Mi
litară Mecanica Fi
nă București 25 p, 
11. C.S.U. Brașov 
24 p. 12. Carpati 
Rezultate : 
Grup 8 Construcții 
București 20 n.

C.S.U. SIBIU — 
DINAMO ORA
DEA 74—54 (34—
20). Felicitări sibie- 
nilor pentru exce
lenta comportare, 
răsplătită cu o vic
torie meritată chiar 
si la această dife
rență. Ce se petre
ce. însă. în echipa 
orădeană ? Oare îi 
este imposibil să 
abordeze cu serio
zitate deplină toate 
întîlnirile? Au 
marcat : Chirilă 24.
Apostu 16, Dăian 14. Bretz 
14. Palhegy 6 pentru 
învingători respectiv Ilie 22. 
Gellert 11 (a iucat mult sub 
posibilități si a ratat enorm). 
Szabo 9. Antocfai 6. Rădulescu 
4. Cristea 2. Arbitri : A. Ata- 
nasescu si I. Olaru.

CARPATI BUCUREȘTI —

Dispută sub panou in meciul C.S.U. Bra
șov — Carpafi : Tzachis și Mădîrjac (in 
săritură) au recuperat. Flaundra și Mo- 

raru nu mai pot interveni.
Foto : Ion MIHĂICĂ

BUZĂU, 4 (prin telefon). 
Proba de simplu a fost, ca în
totdeauna. cea mai interesantă 
dintre întrecerile Campionatului 
individual de seniori si al „Da- 
ciadei" de performantă la tenis 
de masă. MARIA ALBOIU (în
frățirea Tg. Mureș — antrenor 
Ioan Lohr) si ANDRAS FEJER 
(A.S.A. Muntenia Buzău — an
trenor Emil Băcioiu) s-au do
vedit cei mai buni.

în concursul feminin, ca și 
în cel masculin, am asistat la 
meciuri strânse, de o calitate 
evident mai bună decît oină 
acum. îndeosebi în sferuri si 
in semifinale. Trebue să spu
nem clar că au învins realmen
te cei mai buni, că pregătirea 
complexă si-a spus cuvîntuL 
obligînd pe mulși dintre favo- 
riții cu ..firmă" să încline stea
gul. Maria Păun ar fi una din
tre puținele excepții acciden
tul la o gleznă si apoi. ia 
brațul de ioc oprind-o In plin 
meci din cursa pentru titlu în 
partida din sferturi cu Danie
la Șerban. aflata intr-o vervă 
remarcabilă. Dacă vorbim de 
(„jocul Intîmplăru" ar trebui 
să reținem și mingea decisivă.

ANDRAS FEJER

C.S.U. BRAȘOV 66—74 (44—34). 
Juniorii de la Carpati au iu
cat evident mai bine decît în 
ziua precedentă (în special în 
apărare : în atac, doar în pri-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare în pag 2-3)

VICTORII PESTE HOTARE AIE SPORTIVILOR NOȘTRI

MARIA ALBOIU

după cinci seturi, prin care 
Eugen Florescu a ratat intrarea 
în finală, într-un meci în care 
Andras Fejer a fost. totuși, 

’ceva mai bun. Să reținem că 
nici una din componentele for
mației campioane feminine 
(MILMC CPL București) nu 
■ aiuns între primele 8

semn că sînt o echipă, 
dar nu si valori individua
le deosebite pentru concursul 
^senioarelor. O plăcută surori -

Mirceo COSTEA

(Continuare in pag 2-3)

BOXERUL VASILE IORDACHE 
ÎNVINGĂTOR LA SOFIA

în cadrul celei de a 10-a 
ediții a competiției ..Ring So
fia". desfășurată în caoitala 
Bulgariei, pugilistul român Va- 
sile Iordache s-a clasat ne pri
mul loc la categoria semi- 
muscă. în finală. V. Iordache 
l-a întrecut Ia puncte pe bul
garul M. Veliev.

SUCCESE 
ALE TENISMANILOR

Proba de dublu feminin a 
turneului de la Telford (An

glia) a fost cistigată de Pe
rechea Florența Mihai (Româ
nia) — Judith Warringa (O- 
landa). care a învins în finală 
cu 7—5. 7—6 cuplul K. Schu
urmans (Belgia) — S. Mair 
(Anglia).

în turneul de la Litvinov 
(Cehoslovacia) tenismanii ro
mâni Traian Marcu si Mihai 
Vantă au trecut primele două 
tururi în proba de simplu. 
Marcu î-a învins pe Rainov 
(Bulgaria) cu 6—3. 6—2 si cu 6—7, 
7—5 6—4 pe Vesely (Ceho
slovacia) iar Vantă De Korda 
(Cehoslovacia) cu 6—3 6—2 și 
Jagl (Cehoslovacia) cu 6—3. 7—5,



în Divizia volei

EXPLORĂRI BAIA MARE (m) Șl DINAMO (f)
A

ÎNVINGĂTOARE ÎN MECIURILE DERBY
în etapele a Vil-a (feminin) 

$i a VIII-a (masculin) ale cam
pionatelor naționale de velei 
Divizia «A“ s-au oblinut ur
mătoarele rezultate :

MASCULIN

FEMININ

concenute. 
seturile (Ia 
exoerienta 
sdus oină 
Mobilizin-

FARUL CONSTANȚA — MA- 
RATEX BAIA MARE 3—1 (14. 
—6. 4, 8). De astă dată un ioc 
foarte bun al gazdelor din rin
dul cărora a excelat Maria E- 
nache. S-au evidential : Nieu- 
lina Ciorbasu (14 ani) de la 
învingătoare, iar de la învinse 
Niculina Bujor. Au arbitrat : 
V. Arhire din Brasov si R- 
Pătru din București. (C. POPA, 
coreso).

CHIMPEX CONSTANTA — 
DINAMO BUCUREȘTI 1—3 
(—13. —9. 17. —4). Un meci de 
volei frumos, derby confirmat. 
Ambele formații au iucat teh
nic. soectaculos. Gazdele au e- 
fectuat atacuri bine 
au condus în toate 
începutul lor), dar 
dinamovistelor si-a 
la urmă cuvîntul.
du-se la timp, acestea au reu
șit să refacă de fiecare dată 
handicapul și să ciștice joe 
merit. S-au remarcat : Doina 
Moroșan. Corina Crivăț. Geor- 
geta Lungu (D). Liliana Vă
duva. Eugenia
Ileana Geambasu (C). Au ar
bitrat : M. Vlădescu si O. Ma- 
nitiu. ambii din Brașov. 
GOLDENBERG, coresp.)

PENICILINA IAȘI — 
MIA RM. V1LCEA 1—3 
2. —11. 
tinut o 
minînd 
seturilor 
pate, au
Remarcate, doar de la învin
gătoare : Ioana Liteanu si Ma- 
rilena Dubinciuc. Au arbitrat : 
M. Herta din Cluj-Napoca si 
D. Rotaru din București. (Al. 
N OUR. coresp.)

C.S.U. GALATI — CALCU
LATORUL BUCUREȘTI 3—1 
(—9. 6. 3. 14). Partidă de un 
modest nivel tehnic si specta
cular. în care victoria a revenit 
De merit studentelor aălătence. 
Cele mai bune : Maria Muscă. 
Ileana Bcrdilă. Crina Răută de 
la gazde, respectiv Mihaela 
loan. Nicoleta Stanciu. Au ar
bitrat : I. Amărăsteanu din 
Craiova si M. Constantinescu 
din Ploiești. (T. SIRIOPOL. 
coresp.)

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU
— FLACÂRA ROSIE BUCU
REȘTI 3-0 (3. 9. 12). în reve
nire de formă 
campioane anul 
vins în numai 
Bucurestencele 
doar în setul 3 cind. Pe fon
dul unei relaxări, a gazdelor, 
au iucat ceva mai bine, con
ducted cu 8—3 si 12—11. S-au 
remarcat ; de Ia gazde întreaga 
echipă Si în special Marilcna 
Turlea. iar de la oaspete Da
niela Drăghici. Au arbitrat : 
D. Negroiu din Timisoara si 
C. Șovăială din Ploiești. (I. IO- 
NESCU. coresp.)

UNIVERSITATEA CRAIOVA
— ȘTIINȚA BACAU 3—0 (5, 
10. 3). Victorie lejeră a craio- 
vencelor. care au dominat tot 
timpul, chiar dacă in ultimul 
set în teren s-a aflat un sex
tet format numai din junioare, 
din rindul cărora s-au remar
cat : Dumitrescu. Susman. Co- 
tescu si Dobre. Au arbitrat : 
I. Martin din Cluj-Naooca si 
V. Vrăiescu din București. (St. 
GURGUI, coresp.)

Dumitrașcu.

(Ch.

CHI- 
(-13, 

—14). Oaspetele au ob- 
victorie meritată, do- 
în special finalurile 
3 si 1 Ieșencele. cris- 
cîștigat doar setul 2.

gazdele. vice- 
trecut. au in- 

50 de minute, 
„s-au văzut"

FEDERAȚIA ROMÂNĂ DE 
CANOTAJ YACHTING, spor
tivii. antrenorii si tehnicienii, 
anunță cu profund regret ds- 
parlțîa prematură din viață a 
celui care a fost secretarul ei, 
GHEORGHE 
CĂNEANU, 
A slujit cu devotament, dra
goste și competență timp de
peste 25 ani, contribuind la 
realizarea succeselor de pres
tigiu ale sporturilor nautice 
românești. îi vom păstra o 
neșteorsă amintire.

(BUBU) GIUR- 
antrenor emerit.

DINAMO BUCUREȘTI — 
C.S.M.U. SUCEAVA 3—0 (3. 12, 
4). Un meci Ia discreția cam
pioanei care, cu o formație in 
care evoluau experimentatii 
Căta-Chițiga. Girleanu Enescu 
și Vrincut n-a lăsat nici o 
speranță sucevenilor timorați 
de adversarul aflat in fată (ex
cepție au făcut doar Steflea Si 
Popescu). O intilnire in care 
am avut satisfacția să consta; 
tăm că 
de ani) 
devenit 
evoluat 
arbitrat 
din Timisoara 
din București.

EXPLORĂRI
STEAUA 3—2 (—13. 10. —5. 12, 
3). Partidă de uzură, in care 
ambele formații au făcut multă 
risipă de energie întinsă De 
durata a două ore si 20 de 
minute. în Drima iumătate a 
meciului stelistii au iucat bine, 
fiind inventivi în atac, cu un 
blocai bun si foarte mobil. In 
această perioadă (cu excepția 
setului doi) băimărenii n-au 
reușit să stăvilească atacurile 
in forță ale bucurestenilor. Din 
setul al patrulea. Steaua, care 
conducea cu 6—0. a început să 
facă greșeli, nemaireusind să 
se concentreze. De la 0—6. 1—7, 
în acest set. Explorări a început 
să ioace foarte bine, a ajuns 
la 12—12 si a ciștigat. Tn ulti
mul set stelistii. căzuti psihic 
si fizic, n-au mai... vrut nimic, 
fiind conduși cu 8—0 si 13—1. 
Arbitrii C. Pitaru din Sibiu și 
V. Chioreanu din Cluj-Naooca 
au condus formațiile : EXPLO
RĂRI — Mițu. Covaciu. Cor- 
ches. Staicu. Tutelea. Ignișka 
(Bujor.
Strauff) : 
Dascălu.

oaspeților care 
a fi iucat mai 
atac. Un meci 
si iumătate în 

Manole,

I
I
I

SLATINA, 4 (prin telefon). 
Lamă, iarnă autentică la Slatina. 
A nins și gazdele, cu eforturi 
considerabile, au curățat de două 
ori terenul, dar, pe alocuri, 
au mai rămas .,pete albe“ 
gazon, .
tida a fost bună, frumoasă.

tot 
pe 

Condiții dificile, dar par- 
a

F.C. OLT
UNIV. CRAIOVA

0
1 (1)

au-

tinărul Sorin Pop (21 
.speranță" a 

El a 
spectaculos. Au 
bine : I. Rusu 
si G. Nedelcu 

(M. FR.)
BAIA MARE —

dintr-o
o „certitudine' 
bine 
foarte

a

Arbuzov. Bălaș. I. 
STEAUA — Ionescu.
Pentelescu. Pralea,

Mina. Săniuță (Macavei. Bădiță, 
Păduretu. Spinu). (A. CRIȘAN, 
coresp.)

C.S.U. ALUMINA ORADEA 
— ELCOND DINAMO ZALĂU
2— 3 (8. 6, —11. —7. —12). O- 
rădeniî au început furtunos 
dar. dună două seturi, au ce
dat inițiativa 
au meritul de 
combinativ in 
de două ore
care s-au evidențiat 
D. Dragos. Rădută de la gazde. 
resDectiv Tutovan. Mășcăsan. 
C. I. Strauff. Arbitri : N. Gă- 
leșanu din București si O. Dră- 
gan din Timișoara (I. GHIȘA. 
coresp.)

RELONUL SĂVINEȘTI — 
UNIVERSITATEA CRAIOVA
3— 2 (—13. 10. 5. —«. 10). Vic
torie meritată a „lanternei" 
intr-un meci frumos, disnutat. 
Remarcați : Savu. Cionca si Le- 
pădătescu de la gazde. Pașca

Io- 
din 
co-

dc la oaspeți. Arbitri : Z. 
nescu si O. Florea. ambii 
București (N. MARCU. 
resp.)

A.S.A. ELECTROMURES 
MUREȘ — CALCULATORUL 
BUCUREȘTI 3—2 (—7. —9. 15, 
G. 1G). Meci dramatic, cu răs
turnări neașteptate de 
Remarcați de la gazde : Pop. 
Rad. Sanislav. iar de la oas
peți L Aurel. Alexandru și 
Schiopescu. Au arbitrat : Em. 
Ududec din Suceava si 
brescu din ~ 
coresp.)
ȘTIINȚA 
MARE — 
ȘOV 3—1 
ciștigat oe 
mai ambițioși, mai siguri. Re
marcați : Marc. Mihalca. Ghic 
(S). Dragu. Hinăa. Crișan (T). 
Au arbitrat : I. Niculescu din 
București si C. Pitaru din Si
biu. (A. CRISAN. coresp.)

Ploiești. (C.

TG.

scor.

I. Do- 
ALBU.

BAIAMOTORUL 
TRACTORUL BRA- 
(6. 7,-10. 13). Meci 
merit de oăimăreni.

DIVIZIA „A" DE BASCHET MASCULIN
'.Urmare din pag 1)

ma repriză), au condus multă 
vreme, dar au ajuns într-un 
final echilibrat, în care expe
riența unora dintre brașoveni 
(Kriszbai si Moraru, de pildă) 
a decis rezultatul. Au înscris: 
Flaundra 28. Tace 15. Moraru 
14. Zoppelt 10. Kriszbai 5. Cu- 
cerzan 2 pentru 
respectiv 
naitescu 
jac 10. 
Arbitri : 
Breza.

RAPID BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
97—81 (56—42). Combativi și
organizați în apărare, adepți ai 
jocului colectiv în atac (chiar 
și M. Caraion s-a subordonat 
jocului de echipă), Rapid a 
ciștigat un meci spectaculos în 
fața unor adversari din rindul 
cărora M. Barna s-a dovedit 
din nou sufletul formației, fiind 
un exemplu pentru colegii săi. 
Au înscris : Caraion 34, Sipoș 
22, Mibuță 18, Suciu 10, Becea 
6, Bulancea 4, Plămadă 3 pen
tru învingători, respectiv Bar
na 27, Herbert 18, Trif ~ 
taru 8, Nieoară 8, Ilea 
bitri : G. Dutka și P.

FARUL CONSTANȚA 
PID BUCUREȘTI 64—63 (33— 
38). La scorul de 20—5 (min. 8) 
in favoarea lor, rapidiștii s-au 
crezut — ieri — cu „sacii in 
căruță-* și au abandonat aproa
pe tot ce făcuseră bun pină a- 
tunci. Constănțenii, in schimb, 
au avut o tresărire de orgoliu, 
și-au amintit că pină nu de 
mult se aflau printre fruntașii 
clasamentului și au refăcut coș 
după coș izbutind chiar să cîș- 
tige, intr-un final echilibrat. 
Au marcat : Tecău 12, Mănăiiă 
12, Cucoș 10, Moldoveanu 10, 
Băiccanu 9, Șerban 8, Chirie 2, 
Spinu 1 pentru învingători, res
pectiv Caraion 28, Suciu 11. 
Mihuță 6, Dăescu 6, Plămadă 
4, Bănică 4, Bulancea 2, Bradu 
2. Arbitri : G. Dutka și Fr. 
Took.

DINAMO ORADEA — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 
63—60 (37—25). Treziți de „du
șul" din ziua precedentă, oră- 
denii au evoluat — duminică — 
la valoarea lor și au condus 
permanent, dar diferența deci
sivă au realizat-o in min. 36,36.
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I
învingători.

Constantin 18. Pa
li. Tzachis 11. Mâdir- 
Stănescu 8. Pielea 8.

E. Nicolescu si L

16, Ro- 
4. Ar- 
P as ere. 
— RA-

sivă au realizat-o 
cind au ajuns de la 53—50 la 
63—50. Clujenii au 
niș impresionant, dar nu au 
putut decit să recupereze din 
handicap. Au înscris : Szabo 
21, Kosa 14, Antochi 12. Radu
lescu 6, Costin 4, Cristea 4, 
Gellert 2 pentru învingători, 
respectiv Rotaru 18. Nieoară 16, 
Barna 8, Ilea 6, Trif 6. Her
bert 6. Arbitri : A. Atanasesea 
și E. Nicolescu.

C.S.U. SIBIU — CARPAȚl 
BUCUREȘTI 90—57 (46—33).
Sibienii au făcut din nou un 
joc bun, organizat, asigurin- 
du-și prin acest succes clasarea 
in grupa valorică 1—6, cu con
diția, insă, de a continua pres
tația din ultima vreme. Junio
rii de la Carpați au pierdut 
din nou, dar ciștigul participă
rii lor la Divizia „A" s-a mă
rit prin experiența acumulată 
in compania unor seniori va
loroși. Au înscris : Chirilă 37, 
Apostu 14, Dăian 13, Palhegy 
10, Bretz 10, Kineses 2, Bleahu 
2. Șerbănescu 2 pentru învin
gători. respectiv Iacob 12, Tza- 
ehis 10, Panaiteseu 6, Constan
tin 6, Toader 6, Mădirjac 9, 
Mar cu 4, Mărgărit 1 Arbitri : 
G. Dutka și Z. Raduly.

I.C.E.D. _ POLITEHNICA 
IAȘI 91—79 (55—47), DINAMO 
BUC. — ACADEMIA MILITA
RĂ 69—55 (43—31). STEAUA — 
FARUL 104—64 (55—32). DINA
MO BUC. — POLITEHNICA 
I-AȘI 101—59 (50—29). STEAUA 
— ACADEMIA MILITARĂ 90— 
53 (43—26), I.C.E.D. — C.S.U. 
BRAȘOV 87—70 (39—36).

avut un fi- I
I
I

ADMINISTRAȚIA Dt STAI 1010 PP0\0SP0IH WfORHfWA
NUMESELE EXTRASE LA TRA

GEREA „LOTO Z* DIN * DE
CEMBRIE 1M3 î Extragerea I : 
S3 sa «9 « ; Extragerea a n-a : 
24 70 54 B ; Extragerea a lU-a : 
4 tf 43 30. Fond total de elștigurl: 
«2.8» lei.

poli x ; HI. Juventus — Roma x; 
IV. Lazio — Fiorentina 1 ; V. 
Milan — Genoa 1; VI. Pisa — 
Ascoli 3; VII. Sampdoria — Ve
rona 1; vin. Udineee — Torino 
x; ix. campobaaao — Cremonese 
x; x. Cavese — Arezzo x; Xi. 
C.S.M. Suceava — Gloria B-ța. 
1; XU. F.C.M. Brașov — Progre
sul 1. Fond total de etftiguri: 

•W1.M4 let

Stadion ,,1 Mai* ; timp, iarna 
tenticâ ; teren cu porțiuni de zăpa
dă; spectatori — circa 6 000. Șuturi: 
7-6 (pe poarta: 3-3). Cornere 6-4. 
A marcat: CAMATARU (min. 37).

F.C. OLT : CIUREA - Prepeliță, CA- 
ȚOI, lonașcu, MATEI — Bărbulescu, 
Kallo, Eftimie - M. Popescu (min. 46 
State), M. Leța, Boriceanu (min. 60 
Barbu).

UNIVERSITATEA : LUNG - NEGRI 
LA. Tilihoi, ȘTEFANESCU. UNGUREA
NU - ȚICLEANU. Ad. Popescu (min. 
89 Săndoi) Donose (min. 49 Irimes- 
cu) - GEOLGAU CAMATARU, Cîrțu.

A arbitrat bine M. Axente ; la li
nie : D. Vătran (ambii Arod) și D. 
Buciuman (Timișoara).

Cartonașe galbene : DONOSE,
PREPELIȚA.

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

un tînăr debutant (M. Leța, pină 
ieri la I.P. Aluminiu Slatina) 
fața lui Ștefănescu ? Partida 
început destul de echilibrat, 
min. 12 Lung, cu 
semnat prezent la 
al lui Bărbulescu, 
peste un minut M. Popescu, bine 
infiltrat, a șutat imprecis, în 
min. 19 Kallo a trimis periculo®. 
lîngâ bară, dar Lung a boxat din 
nou, in min. 28 tot Kallo a ex
pediat balonul pe lîngă poartă și 
cei 6 000 de spectatori nutreau 
speranța că echipa lor va obține 
un rezultat bun. Dar nu avea să 
fie așa. In min. 37, apărarea gaz
delor a greșit (o singură dată, 
dar e suficient), Geolgău s-a 
lansat pe dreapta, i-a pasat lui 
Țicleanu, acesta a centrat, Prepe
liță a luftat și CAMATARU, pe

in 
a 

în
a 

șutul excelent 
de la 17 m.

un reflex,

fază, >^Jii 
m și a itai 
tidei. In r 
un nou și 
țoi. din k 
min. 44, di 
nu 1-a pu

După pa 
dar puțim 
min. 49 C 
la șutul e 
în min. 61 
capul pc 
tea Craioi 
de vedere 
fără repix 
zică de n 
dintre titi 
miercuri J 
gat, obțin 
contestat.

CONTNAATACIIIIIH AHGfSIM,

fost un meci antrenant, mai ales 
in prima repriză. Gazdele ar fi 
meritat un scor egal, dar atacul, 
deloc In ..mină". n-a putut 
păși o apărare de valoare... 
ropeană, cu Lung, Negrilă. 
fănescu. Ungureanu. cei de 
Bratislava, și Tilihoi. care 
departe de ei. Universitatea 
ciștigat cu 1—0 pentru că. trebuie 
să f=m realiști, să recunoaștem 
(cum o fac și gazdele), diferen
ța de valoare e net in favoarea 
echipei oaspete. Ce putea face

de- 
eu- 

Ste- 
la 

nu-i 
a

BAIA MARE. 4 (prin telefon). 
Partidă de mare angajament fizic 
în care formația argeșeană a 
fost net superioară partenerei 
sale de întrecere la capitolele 
pregătire fizică și organizare a 
jocului. Tactica lui Dobrin (ex
celent aplicată în condițiile jo
cului în deplasare), cu replieri 
rapide în defensivă și cu con
traatacuri tăioase, a dat pină la 
urmă roadele scontate, F.C. Argeș 
obținînd o victorie meritată. For
mația locală a atacat mai tot 
timpul, dar .,orbește", fără să-și 
pregătească acțiunile ofensive, a- 
runeînd zeci de mingi în careul 
piteștean unde Moiceanu și Stan- 
cu au fost de netrecut. Prima o- 
cazie o înregistrăm în min. 12 
prin Buzgău care șutează impre
cis. Fazele de poartă sînf rare. 
In min. 24, Ia primul corner al 
pitestenilor executat de Nica, 
fundașii băimăreni ezită, ca si

portarul 
balonul <J 
De acum 
după egal 
27), Rozn: 
(min. 35), 
argeșenii 
tră“ de c< 
Ignat), și 
peste trai 
nute inai 
trimite, c' 
lingă poa

La dou? 
tabela ar: 
peților : 
tru, face 
tea stins; 
înapoi șli 
Atacurile 
ele-iiu a> 
seră p s; 
dorifmari 
oaspeții 
contraatai

HIJSfDORfMI S-AII Il!l7ir
telefon), 

plecare 
elegante 
demar-

TG. MUREȘ. 4 (prin 
I Corvinul propune din 

un ..joc alb" : oase
I la mijlocul terenului.
I cari înșelătoare, tatonări lente 

ale careului advers. A.Ș.A. se
I complace, făcîndu-se că 
f observă că oaspeții știu
1 olimbe mai bine mingea, 

iese definitiv din caoacana
1 linsă abia după ce Jenei (min. 

30 si 35) respinge în ultima 
instanță din picioarele lui Ma- 
teut si Văetus. care găsiseră 
culoarul favorabil de gol. 
A S.A. redevine ea insăsi. in
sistentă. dinamică. încearcă pă
trunderi individuale, ruperi de 
ritm. ..un-doi“-uri si. în min. 
40. deschide scorul prin BOTH 
n. după o combinație abilă 
eu Fanici.

Imediat duoă pauză, in min. 
48. cu contribuția lui Alexa.

nu
să 

dar 
in-

care ra'ează intercepția la cen
trarea Iui Fanici. echipa locală 
punctează iarăși CIORCERI 
împingind mingea în poarta 
părăsită. Apetitul pentru gol 
al gazdelor creste, atacurile 
lor. impulsionate de Boloni 
(inepuizabil) si dirijate de 
Fanici, se întețesc, dar noul 
intrat Ionită va face minuni. 
In final, insă. A.S.A. va fi ne
voită să-si reconsidere 
de aoârare. căci Gabor (care 
a făcut demonstrații de 
nicitate) si Kletn (neîmpăcat 
cu tabela de niamai) devin in
cisivi. In min. 86. MATEUT 
marchează după ce îl „întoar
ce" în careu pe Szabo. Spe- 
rînd la mai mult. Corvirtul îl 
introduce în teren si oe Co- 
iocaru. Tardiv.

faza

teh-

Ion CUPEN
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I
I
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F.C. BIHOR 
CHIMIA RM. V1LCEA

un
4 (0)
1 (0)

Stadion F.C. Bihor; toron bun; timp 
frumos, dar rece ; spectatori — circa 
7 000 Șuturi : 18—6 (pe poartă :
11-3). Corner* : 9-1. Au marcat : 
B’.SZOK (min. 49). FILIP (min. 58 fi 
60). ILE (mm. 69) respectiv ANCUȚA 
(min. 90).

F.C BIHOR : Balan - DIANU, DU
MITRESCU. Zare. ,Nițu (min. 72 Kiss) 
— Grosu, Muresan (min. 86 I. Gheor
ghe). Tema» - ILE, FILIP, BISZOK.

CHIMIA : Roșea (min. 75 Pavel) - 
TELEȘPAN, Udrea, Basno, Cincâ - 
lovan, Alexandru, Niculcea (min. 62 
Ancuțo). Carabogeoc — VERIGEANU. 
Gingu.

A arbitrat bine R. Matei ; la linie : 
N. Voinec și V. Alexandru (toți din 
București).

Cartonai# galbene : ALEXANDRU, 
GINGU.

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 5—2 (1—1).

ORADEA, 4 (prin telefon). 
Bihorenii n-au mai avut, ca în 
multe alte meciuri disputate 
acasă, acel start furtunos, cu 
acțiuni ofensive, rapide, spec
taculoase și eficace. De... vină

imz
A.S.A. T 
CORVINI

Stadion 
timp rece 
Șuturi : 21 
nere : 6—<
(min. 40), 
TEUȚ (mir

A.S.A. : i 
PIR. Gali 
BOLONI, ' 
Muntean

CORVIN
— Nicșa,
- L MC 
GABOR, 
Cojocaru)

A arbitl 
tinescu ; 
din Bucur

Cartona 
Trofeul 
La speri

BIHORfNI, DIIPA PAII/
a fost și Chimia, care în aceas
tă primă repriză s-a grupat 
bine în preajma careului, blo- 
cind culoarele de șut spre poar
ta lui Roșea. Dar și formația 
gazdă care, după o primă o- 
cazie a oaspeților (a ratat Ni- 
culcea in min. 16), n-a reușit 
să se apropie periculos decît 
rareori de poarta oaspeților. 
Gazdele au atacat fără lucidi
tatea necesară realizării unor 
acțiuni cu adevărat periculoa
se. Totuși in min. 24 și 40 fun
dașul 
putut 
capul 
barele 
priza s-a încheiat cu un scor 
alb.

Abia după pauză, am recu
noscut pe adevărata echipă 
F. C. Bihor. „Muștruluiți" zdra
văn la vestiare, jucătorii local
nici au apăsat vîrtos pe acce
lerator și, în numai 15 minute, 
tabela de marcaj arăta 3—0 în 
favoarea lor. Scorul a fost des
chis de BISZOK (min. 49), 
care a împins in plasă balonul 
centrat de Filip. Apoi, în min.

central Dumitrescu ar fi 
înscrie, loviturile lui cu 
trecînd, însă, pe lingă 
porții vilcenilor. Și re-

CAMPIONATELE INDIVIDUALE DE TENIS DE MASA Șl ALE „OACIADEIu
(Urmare din oag. 1)

ză la băiete in întrecerile pre
liminarii. tinărul clujean Cris
tian Ignat care a eliminat pe 
Teodor Gheorghe si pe Cristian 
Tiugan. Și. dacă tot vorbim 
despre sportivi eu firmă, 
nefcinem și că Kinga Lohr 
întrecut-o pe Liana Urzică 
patru seturi.

Din rezultatele partidelor se
mifinale și finale, pe care le 
cedăm mai jos. iubitorii teni
sului de masă vor trage, desi-

să 
a 

in

intere- 
concu-

gur, concluziile care-i 
sează privind valoarea 
cenților afirmată la ora cam
pionatelor. între care și fap
tul că meciurile decisive pen
tru titluri — atit la feminin 
cit și la masculin — au 
mai puțin spectaculoase, 
se întîmplă nu o dată...

FEMININ — semifinale : 
rta Alboiu ~ .__
(11. 12. 14). Kinga Lohr — Da
niela Serban 3—1 (—18. 1». 18.
17); tocurile 1—1: Maria Alpoiu — 
Kinea Lohr 3—0 <11. 11. 13) : 
tocurile 3—4 : otilla Bftdeacu - 
Daniela Șerban 3—2 (—23, 18,

fost 
cum

Ma- 
Otilia Bddeseu 3—« 

Kinga Lohr
(—18

Ă

ca m ir 
senzația 
lovind s 
ții lui I 
să. In s 
unul dii 
lori dc 
capul, ! 
vilură li 
su. Mu 
dele n-i 
nai vile 
(Gingu 
golul d< 
in ultii 
tidei.

—16, 19. 17) ; locurile 5—6 : Lia
na Urzică — Nela Stolnea 3—1 
(22. —13. 19. 12).

MASCULIN — semifinale : Si- 
mion Crișan — Vasile Florea 3—1 
(14, 21, —17, 13), Andras Fejer — 
Eugen Florescu 3—2 (21,
14. —14. 19) : locurile 1—2 
dras Feier 
(10. 14.

—16.
An-

Slmlon Crisan 3—0 
15) ; locurile 3—4 : Eu

gen Florescu — Vasile Florea 3—8 
(18. 12. 13) : tocurile 5—6 : Cris- 
tinel Romanescu — Marin Flră- 
neacu 3—8 (22. 13. 18).

Să subliniem in încheiere efor
turile organizatorilor (C.J.E.F.S. 
Buzău si comisia județeană de 
tenis de maaă) pentru a asigura 
campionatelor condiții optime de 
desfășurare.

IAȘI, 
tehnica 
la num 
rul de 
de scor 
lui Pav 
tre apr 
cu stinj 
lovit st 
vai și : 
minute 
că, de 
rampă 
excelcn 
ta ridii 
versală. 
care vr 
nulul I 
la care 
și Pav: 
plasă p 
ccput c 
șene^ 
torm^ 
pararea 
greșeli, 
Popa, i
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’ Ia 10 
seral par- 

a -respins 
(autor Ca
ll iar în 
d. Popescu 
e Ciurea. 
e“ multă, 
oartă. In 
rvenit bine 
'Jegrilă. iar 
i trimis cu 
Univcrsita- 
>us punctul 
aj aproape 
spețime fi- 
ă ce sase 
u evoluat

Si a cîști- 
ie *de ne-

lin ALEXE

După cum începuseră ostili
tățile in partida vedetă — cu 
o bună situație de a înscrie a 
luj Hagi. (min. 2. șut pe lingă 
Moraru. ieșit, dar și pe lingă 
poartă) — se părea câ de data 
aceasta, spre deosebire de ul
tima confruntare Sportul stu
dențesc — Dinamo. echipa 
..alb-negrilo-r‘ va pune ceva 
probleme formației campioane 
Simolă iluzie ! Sportul studen
țesc a mai produs. în continua
re. citeva clipe de panică în 
careul advers, dar prin același 
solist" Hagi. in timp ce Dina

mo. odată cu scurgerea timpu 
lui. acționa tot mai dar. ca o 
adevărată echipă, fiecare din
tre componentii ei îndeplinîn- 
du-si sarcinile primite la ves
tiare ; după exemplul acestui 
inimos Dragnea care, deși pur
tător al tricoului cu nr. 9. n-a

BILE !
hNAT reia 

în plasă, 
goanape

Sepi (min. 
si Buzgâu 

în min. 40, 
î-ouă .mos- 
doi (Nica— 
ii trecând 

două mi
ză. Jurcă 
balonul pe 
de Perneș.

>ă 
voarea 
de la 
iră pe

Pe 
±ie plasat, 
ntețesc. dar 
ece^oră in- 

unei 
accentuate.

ilte
.tăiat

reluare 
oas- 
cen- 
par- 
jos

două 
• ră-

'ARA
2
1

(1)
(0)

bun ;
7 000.

teren
circa

: 7-4). Cor- 
BOTH II 

jin. 48), MA-

>. JENEI. IS- 
i. 70 Varga), 
:eri, fanici. 
mitrescu).
n. 54 loniță) 
:iuc. Bogdan 
li, Klein — 
$ (min. 89

M. Constan- 
ercan (ambii 

(Medgidia). 
xin/

meni'

r>^ț>entru
sâ șuteze 

a. balonul 
pipta por- 
nd in pla- 
4- 69, ILE, 
buni jucă- 
reluat, cu 

Ulă 0 10- 
lă de Gro- 
scor, gaz
at Și în fi- 
un penalty 
au marcat

ANCUTA 
ale par-

ITRESCU

F.C. BAIA MARE 0
F.C. ARGEȘ 2 (1)

Stadion ,,23 August" ; teren tare, 
înghețat ; timp însorit, dar rece ; 
spectatori — circa 14 000. Șuturi : 
14—5 (pe poartă : 6—3). Cornere : 
10-3. Au marcat: D. IGNAT (min. 24) 
și BADEA (min. 47).

F.C. BAIA MARE : Perneș (min. 46 
Feher) - Arezanov (min. 49 Drago- 
mirescu), BUZGÂU, V. Ignat, Rus — 
BĂLAN, Laiș, I. Mureșan — Sepi, 
Rosznai, Tuiba.

F.C. ARGEȘ : CRISTIAN - M. Zam
fir. MOICEANU, STANCU, Tulpan - 
Toma, BADEA, IOVANESCU - Jurcă 
(min. 89 Marqelatu), D. Ignat, NICA 
(min. 67 D. Zamfir).

A arbitrat foarte bine M. Stoenes- 
cu ; la linie : T. lonescu (ambii din 
București) și V. Antohi (lași).

Trofeul Petschovschi : 10.
La speranțe : 0—0.

suflarea spectatorilor, Nica (min. 
64), Ignat (min. 66 — șui in 
bară). Intre timp, la cealaltă 
poartă, Roznai (min. 49 și 81), 
Bălan (min. 54). Buzgău (min. 52 
și 55) n-au reușit să-1 învingă pe 
Cristian și astfel meciul a luat 
sfirșit cu binemeritata victorie a 
echipei F.C. Argeș, care a de
monstrat că valoarea ei este cu 
totul alta față de locul ocupat în 
clasament.

Gheorghe NERTEA

PUTEA LI 1-1,
GALAȚI. I (prin telefon). 

„Istoria" celei de a 3-a infrin
ges suferită de aălăteni in 
acest sezon ne teren propriu 
s-a scris destul de devreme : 
in min. 13. Soiman a fost ac
tivizat pe partea dreaptă, a 
urmat o centrare .,ca la carte" 
și MIHUȚ a marcat — fără 
dificultate — unicul col al par
tidei. A fost un contraatac tă
ios. ca multe altele, ne care 
oaspeții le-au declanșat inte
ligent si cu mult succes — ca 
răspuns la dominarea haotică 
a gazdelor, a unui ioc deslinat. 
neeonvingător. Mijlocașii gălă- 
teni. ca si în alte partide, au 
fost inexistenți (Romilă si Ba- 
laban ne-au părut chiar ridi
coli in multe momente ale 
iocului). atacantii. Cernescu si 
Antohi. parcă au uitat că. nu 
demult au evoluat cu brio în 
reprezentativa de tineret.

A fost in acest ioc si un 
moment psihologic favorabil 
gazdelor, in min. 57 — cind 
Avădanei i-a pasat lui... An
tohi. in careu (!). si acesta, 
complet liber, s-a fîstîcit ca 
un începător si a ratat. Deci, 
putea fi atunci 1—1 însă, ca 
să fim mai aproape de ade
văr. tabela de marcai putea 
să arate in final si 0—3 pentru 
oaspeți. Sau chiar mai mult, 
fiindcă portarul Oană a salvat 
in min. 17. 53 si 64 goluri gata 
făcute, ca să nu mai pomenim

pregetat sâ se replieze după., 
mijlocașul Chihaia. ..dispecerul" 
lui Voica. Astfel stind lucru
rile. angrenajul Dinamo a reu
șit. relativ repede, deschiderea 
scorului : în min. 14, Orac a 
efectuat o centrare, în stilu' 
lui, paralel cu poarta, și MUL
ȚESCU. prezent la înfilnirea 
eu mingea (ea și atunci, în 
min. 6. cind reluase în bară), a 
deviat-o. cu capul. în plasă, 
din coltul drept al careului 
mic. Pe fondul superiorității 
teritoriale deținută de formația 
lui. Mulțescu l-a mai ..întins" 
o dată pe Speriatu. cu o minge 
lobată, de la circa 25 m. în 
timp ce la poarta cealaltă. Mo
raru... îngheța.

Nu trecuseră decît 5 minute 
de la reluare cind Dinamo reu
șea desprinderea pe tabela e- 
lectronică : Iorgulescu a gafat 
copilărește in fata lui AUGUS
TIN. acesta a pătruns în ca
reu, Șutind decisiv, de la 
10—12 ni. După 2—0 Dinamo a 
jonglat si mai ușor cu parte
nera sa de întrecere. Sistemul 
ei defensiv (atunci cind a fost 
solicitat) a urcat în bloc, prin- 
zindu-i pe M. Sandu si ai lui 
in capcana ofsaidului, iar în 
momentele (multe la număr)

SPORTUL STUDENȚESC 0
DINAMO 3 (1)

Stadion ,,23 August” ; teren/ înghe
țat : timp rece ; spectatori — circa 
35 000. Șuturi : 5—19 (pe poartă : 
2—10). Cornere : 5-6. Au marcat : 
MULȚESCU (min 14), AUGUSTIN 
(min. 50 și 85).

SPORTUL STUDENȚESC : Speriatu - 
M. Mihail, Iorgulescu (min. 86 Bur- 
chel), Cazan, Munteanu II — Chihaia, 
Șerbănică (min 64 Terheș), PANA. 
Hagi - BUCURESCU, M. Sandu.

DINAMO : Moraru — REDNIC, AL. 
NICOLAE. I. MARIN (min. 86 Movilă), 
Stănescu (min. 71 Mărginean) — 
MULȚESCU, DRAGNEA, Custov - Țăl- 
nar, AUGUSTIN, ORAC.

A arbitrat foarte bine D. Petrescu ; 
la linie: M. Niculescu și L. Ciucu 
(toți din București).

Cartonașe galbene: MUNTEANU II.
Trofeul Petschovschi : 10.
la speranțe : 0-0

de posesie a mingii a asaltai 
poarta lui Speriatu. care. la 
capătul unui tir prelungit. în 
min. 85 n-a mai putut evita 
golul : Mulțescu a centrat s> 
AUGUSTIN a reluat, cu capul 
spectaculos. Scor final 3—0. ca 
și în primăvară. în retor, pe 
terenul Sportului studențesc.

Gheorghe NICOLAESCU

Rapid a început în trombă, 
manifestînd o superioritate teh
nică de ansamblu, concretizată 
prin devierile subtile ale lui 
Ion Ion și Șt. Popa (vizibil am
biționați de faptul că jucau 
împotriva fostei lor echipe), și 
prin travaliul lui Rada, în evi
dentă creștere de la o etapă 
la alta. Steaua a părut sur
prinsă de dantelăriile „vechiu
lui Rapid" și a încercat un „joc 
de contre", prin Balint și Tur- 
cu, dar jocul slab al lui Lă
cătuș, neutralizat de Mincu, a 
fost o frină. Rapid a ratat o 
mare ocazie prin Damaschin 
(min. 9), Ia doi pași de Duca- 
dam, a urmat și „bomba" lui 
Sameș, din lovitură liberă 
(min. 17), apoi a intrat în 
scenă Damaschin, cu un fru
mos sprint „salvat" în corner 
(min. 18) și cu un „cap“ la fel 
de spectaculos (min. 31). In 
sfirșit, feroviarii aveau să des
chidă scorul prin AVRAM 
(min. 43), care a reluat in pla
să o centrare precisă a lui Ma
nea, bine „găsit" de Șt. Popa.

După această repriză domi
nată net de Rapid, la reluare 
Steaua joacă mai degajat și, 
după un șut puternic al lui

RAPID 1 (1)
STEAUA 1 (0)

Stadion ,,23 August" ; teren greu ; 
timp bun pentru fotbal ; spectatori — 
circa 35 000. Șuturi : 12—9 (pe poar
tă : 5—4). Cornere : 3—2. Au marcat : 
AVRAM (min. 43), respectiv PIȚURCA 
(min. 57).

RAPID : Mânu - Popescu, Pîrvu, 
Sameș, M|NCU - RADA, ION ION, 
Șt. Popa — Avram, Damaschin, MA
NEA.

STEAUA • Ducadam - IOVAN. FI. 
Marin, TATARAN, Eduard - Balint, 
Petcu, Stoica — Lăcătuș, Cîmpeanu 
(min. 22 PIȚURCA), Turcu.

A arbitrat bine I. Velea (Craiova) : 
la linie : Gh. Ofițeru și G. lonescu 
(București).

Cartonașe galbene : EDUARD.
Trofeul Petschovschi : 9.
La speranțe: 3—2 (1—0)«

IA LIMITA DIVIZItl „A“...
T1RGOVIȘTE, 4 (prin tele

fon). „Derbyul subsolului", un 
meci cu fotbal puțin, cu faul
turi multe, un joc — vorba 
poetului — între „două jucării 
stricate". Gazdele au marcat la 
primul lor șut, în min. 3, cind 
ENE s-a desprins de Pancu și 
Butufei, din careul mic, și l-a 
sancționat pe A. Toma, rămas 
pe linia porții. Din acest mo
ment, ploieștenii ies curajos la 
atac însă, vai, ei uită să tra
gă la poartă sau cind se a- 
propie de finalizare fie că ra
tează prin Grigore (min. 13), 
fie că se opune Ene (min. 39). 
Libiu va fi oprit regulat din 
cursele sale prin fault, fără ca 
arbitrul — și el în nota jo-

cului — să scoată cartonașul 
galben (!).

Meciul va fi greu pentru gaz
de și după pauză. Pentru că 
tirgoviștenii sînt salvați de Mia 
(min. 53 și 66) și de Agiu 
(min. 87), dar mai ales de bara 
din min. 79, cind trăsese Pancu, 
după ce rataseră Grigore și Gă- 
lățeanu. Două puncte chinuite 
pentru gazde, care, desigur, pot 
invoca ocaziile lui Niculcioiu 
(min. 59 și 69) sau singura fază 
de fotbal autentic creată de 
Stoichiță și Aelenei (min. 73). 
Prea puțin însă pentru un meci 
de Divizia „A", în care, mai 
atenți la finalizare, vecinii din 
Ploiești puteau pleca fericiți 
spre casă. Așa însă, chiar dacă 
jocul a fost slab, pentru gaz
de... punctele contează.

Mircea M. IONESCU

C.S. TIRGOVIȘTE 1 (1)
PETROLUL PLOIEȘTI 0

Stadion Municipal , teren bun, ușor 
alunecos ; timp frumos ; spectatori - 
circa 4 000. Suturi : 12—11 (pe poar
tă : 5—5). Cornere : 4—5. A marcat : 
ENE (min. 3).

C.S. TIRGOVIȘTE : Mia — Nicules
cu, ENE, Dumitrescu, Pitaru — Bur- 
leanu, AGIU, Aelenei (min. 76 Ostafi)
— Isaia, Niculcioiu, Turcu (min. 64 
Stoichiță).

PETROLUL : A. Toma - Borz, Pan
cu, Butufei, I. Toma — COJOCARU, 
Grigore, I. Solomon (min. 60 Călin)
— Mocanu, Simaciu (min. 76 Gălâ- 
țeanu), LIBIU.

A arbitrat satisfăcător A. Gheor
ghe ; la linie : cu greșeli P. Pienes- 
cu (ambii din P Neamț) și bine V. 
Angheloiu (București).

Cartonașe galbene : I. TOMA, BU
TUFEI.

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

Petcu (min. 46), egalează prin 
PIȚURCA (min. 57), care reia 
cu capul. Ia o lovitură liberă 
a lui Lăcătuș, din apropierea 
stegulețului de corner. După e- 
galare, jocul se stinge treptat, 
cu excepția a două frumoase 
„petarde" — cursa lui Manea 
și centrarea pe lingă Damaschin 
(min. 63), urmate de un șut 
puternic al lui Lăcătuș (min. 
68). în ultimele 20 de minute 
echipele par mulțumite de re
zultat și nu mai încearcă mare 
lucru.

în cele 70 de minute in care 
s-a jucat la rezultat, jocul a 
avut deseori momente plăcute, 
cu surprinzătoare execuții teh
nice față de terenul greu. Ra
pid e o echipă care se „închea
gă" de la o zi la alta, iar ani
matorul ei de astăzi, inepuiza
bilul Manea, pare să-i fi di
namizat pe Damaschin *și pe 
Rada. Steaua ni s-a părut că 
joacă „la remiză", atrasă parcă 
și de gindul că evoluează în... 
deplasare. Este adevărat că Ra
pid a fost o echipă mult mai 
stăpină pe sine decît în pri
mele etape, dar liderul nu a 
mai accelerat ca altă dată.

loon CHIRILA

OAR Șl... 0-3
DUNĂREA C.S.U. GALATI 0 
S.C. BACĂU ' 1 (1)

Stadion Dunărea: teren ușor alune
cos: timp însorit, dar friguros; specta
tori - circa 4 000. Șuturi: 13—12 (pe 
poartă: 5—6). Cornere: 14-2. A mar
cat: MIHUȚ (min. 13).

DUNĂREA : OANA - PISAU, Ne- 
goițâ (min. 46 Mureșan), Angheli- 
nei, Borali — Bejenaru, Romilă (min. 
57 lehim), Balaban - Hanghiuc, An
tohi, Cernescu.

S.C. BACAU : Mangeac — Viscrea- 
nu, CARPUCI, C Solomon, Elisei — 
Avădanei, Șoșu, ADOLF. MIHUȚ - 
Șoiman, PENOFF.

A arbitrat foarte bine O. Ștreng ; 
la linie : I. Medveș și I. Caramon 
(toți din Oradea).

Cartonașe galbene : HANGHIUC, 
șoșu.

Trofeul Petsthovschi : 8.
La speranțe : 2—0 (0—0).

de două mari ratări (min. 43 
Si 78. rețineți, din interiorul 
careului) ale lui Soiman. el 
trimitînd pripit peste transver
sală. Așadar, din nou o de
cepție pe stadionul Dunărea 
„provocată" de un adversar 
care s-a apărat exact si care 
a arătat că ‘știe să zburde pe 
spatii largi cind oleacă la a- 
tac. Din aceste considerente, 
succesul băcăuanilor nu se în
scrie printre surprizele etapei.

Stelian TRANDAFIRESCU

CIOACĂ Șl FLOHfAN ÎN PBIM-PLAN
fon). Poli- 
t lansat și 
lupă fluie- 
CA deschi- 
1 o pasă a 
recut prin- 
i, a șutat 
, mingea a 
ga Iui Ca- 
lartă. Două 
elași Cioa- 

post de... 
îl servește 

dar aces- 
2ste trans-
i va fi cei 
iou, in mi- 
) prelungit
ii Burdujan 
s-a dus in
. Acest in- 
rmației ie
rtă reacția 
fiului. A- 
eșeii după 
bercul" M. 
st înlocuit,

după numai 15 minute de joc, 
cu Vinătoru. în general, jocul 
sc poartă numai în direcția 
porții Iui Cavai care, in min. 
21, va primi cel de al treilea 
gol : FLOREAN execută o lo
vitură liberă de la aproxima
tiv 25 m perpendicular pe 
poartă, mingea lovește „zidul" 
și se duce in poartă. De abia 
din acest moment începe să 
se „vadă" mai mult Jiul. De 
Pildă, intr-un singur minut 
(30), Varga. Bălută si Lasconi 
îl pun la grea încercare ne 
Bucu. care prin reflexe uimi
toare a boxat de fiecare dată 
balonul.

După pauză Jiul menține 
tempoul pe care l-a arătat in 
finalul primei reprize, joacă 
mult mai-bine decît la început, 
reușește corner după corner, 
dar nimic mai mult. Ocaziile 
sint lot de partea Politehnicii 
care, iu min. 76, majorează sco
rul prin FLOREAN, după O

POLITEHNICA IAȘI 4 (3)
JIUL PETROȘANI' 0

Stadion ,,23 August” ; teren înghe
țat, timp însorit dar geros ; specta
tori — circa 8 000. Șuturi: 11—9 (pe 
poartă 7—6). Cornere: 3—11. Au 
marcat : CIOACA (min. 3 și 8) și 
FLOREAN (min. 21 și 76).

POLITEHNICA : Bucu (min. 86 Do- 
hot) — Munteanu, URSU, Anton, CIO- 
CiRLAN - FLOREAN, CIOACA, Bur- 
duian — Pavelîuc, LALA, Conănău 
(min. 81 Simionaș).

JIUL : Cavai — P. Grigore, Neagu, 
M. Popa (min. 15 Vinătoru), Stana 
— Dosan (min. 66 Vese), Varga, BA- 
LUȚA, Găman - Stoînescu, Lasconi.

A arbitrat foarte bine N. Dinescu; 
la linie A. Mifaru (ambii din Rm. 
Vilcea) și D. Ciolan (Pitești).

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

combinație spectaculoasă pe 
traseul Burdujan — Ciocirlan 
— Cioacă — Florean.

Mircea TUDOR’N

IERI, ÎN DIVIZIA „B“
SERIA 1-------------------

GLORIA BUZĂU — C.S.M. 
BORZEȘTI 4—0 (2—0) : Șumu-
lanschi (min. 39 — din 11 m si 
44) Zahiu (min. 64). Cramer 
(min. 67).

UNIREA SLOBOZIA — CEA- 
HLAUL PIATRA NEAMȚ 1—1 
(0—1): Lupu (min. 53 — din 11 
m) pentru gazde, respectiv 
Gheorghe (min. 39).

C.S. BOTOȘANI — UNIREA 
DINAMO FOCSANI 3—0 (3—0) :
Piriș (min. 20). Ene (min. 23). 
Andreescu (min. 29).

OLIMPIA RM. SARAT — Du- 
nArea c Al ar ași 3—2 (1—i) s 
Profir (min. 19, 80), Negoescu 
(min. 85 — din 11 m). respectiv 
Mihăilă (min. 12). Roșea (min. 
65 — autogol).

CHIMIA FĂLTICENI — OTE
LUL GALATI 2—1 (1—0) î Pe
trescu (min. 2 si 70). respectiv 
Apostolache (min. 61).

C.S.M. SUCEAVA — GLORIA

SERIA A II-a--------
F.C.M. BRAȘOV — PROGRE

SUL VULCAN BUCUREȘTI 3—2 
(2—0) ; Mandoca (min. 2), Cra
mer (min. 16). Batacliu (min. 50), 
respectiv Culea (min. 76). Beldie 
(min. 80).

ROVA ROȘIORI — ȘOIMII 
I.P.A. SIBIU o—l (0—0): Marcu 
(min. 90).

CHIMICA TIRNAVENI — CAR- 
PATI MIRȘA 2—0 (2—0) : Marton 
(min. 35 și 44 — din 11 m).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
CONSTRUCTORUL T.C.I. CRA
IOVA 3—0 (0—0) : Ene (min. 58 
și 85). Naghi (min. 88).

DINAMO VICTORIA BUCU
REȘTI — GAZ METAN MEDIAȘ 
2—1 (1—1) : Glonț (min. 6). Ră- 
ducanu (min. 51). respectiv Io- 
nită (min. 40).

METALUL BUCUREȘTI — CHI
MIA TR. MĂGURELE 4—0 (1—0) : 
Mihai (min. 37). Tănase (min. 
56). Nica (min. 61 și 87).

SERIA A III-a------

BISTRIȚA 1—0 (1—0) : Buliga
(min. 20).

DELTA TULCEA — PRAHOVA 
PLOIEȘTI 1—0 (1—0) : Niță (min. 
34).

PARTIZANUL BACAU — F.C.M. 
PROGRESUL BRAILA 1—0 (0—0): 
Margașoiu (min. 66).

METALUL PLOPENI — F.C. 
CONSTANTA 1—0.

Relatări de D. Soare. I. Ma
tei. T. Ungurean u, T. Budescu. 
D. Crăciun. I. Mîndrescu. P. 
Comșa. I. Iancu.

ETAPA VIITOARE (duminică 
11 decembrie) : Ceahlăul P. 
Neamț — Olimpia Rm. Sărat, 
Gloria Bistrița — Unirea Slobo
zia, Unirea Dinamo Focșani — 
C.S.M. Suceava, Prahova Ploiești 
— C.S. Botoșani, F.C.M. Progre
sul Brăila — Delta Tulcea, F. C. 
Constanța — Gloria Buzău. Oțe
lul Galați — Partizanul Bacău,

C.S.M. Borzești — Chimia Fălti
ceni, Dunărea Călărași — Meta
lul Plopeni.

UNIREA ALEXANDRIA — AU
TOMATICA BUCUREȘTI 1—G 
(0—0): Nica (min. 52).

IMASA SF. GHEORGHE — I.P. 
ALUMINIU SLATINA 1—1 (0—0) : 
Siklodi (min. 86) pentru gazde, 
respectiv Comănescu (min. 89).

AVINTUL REGHIN — NITRA- 
MONIA FAGARAȘ 2—1 (1—0) :
Călugăr (min. 22) Mera (min. 
61). respectiv Palfi (min. 50).

Relatări de la î V. Secăreanu. 
T. Negulescu. L Ducan. D. Brâ- 
noiu. D. Daniel. A. Soare. M. 
Bizon. Gh. Briotă si C. Ținea.

ETAPA VIITOARE (duminică 
11 decembrie) : Gaz metan Me
diaș — Rova Roșiori, Automatica 
București — F.C.M. Brașov, Car- 
pați Mirșa — Dinamo Victoria 
București, Constructorul T.C.I. 
Craiova — Chimica Tîrnăveni, 
Progresul-Vulcan București — 
IMASA Sf. Gheorghe, Șoimii

1. GL. BUZĂU 16 13 1 2 33- 8 27
2. Gloria Bistrița 16 9 2 5 24-12 20
3. Oțelul Galați 16 7 5 4 22-15 19
4. Partizanul Bac. 16 8 3 5 17-20 19
5. Prog. Brăila 16 8 2 6 19-20 18
6. C.S. Botoșani 16 8 1 7 27-19 17
7. Ceahlău* P.N. 16 7 3 6 22-16 17
8. Unirea D. Focș. 16 7 2 7 26-24 16
9. Prahova Ploiești U 7 2 7 15-19 16

10. F.C. C-ța ♦> 16 7 3 6 33-15 15
11. C.S.M. Suceava 16 5 5 6 17-17 15
12. Metalul Plopeni 16 t 3 7 16-18 15
13. Uniiea Slobozia 16 5 3 8 17-20 13
14. Olimpia Rm. S. 16 5 3 8 13-19 13
15. C.S.M. Borzești 16 6 1 « 15-28 13
16. Delta Tulcea 16 4 5 7 11-30 13
17. Chimia Fălticeni 16 5 1 10 16-32 11
18. Dun. Călărași 16 3 3 10 15-26 9

♦) Echipă penalizată cu două
puncte.

I.P A. Sibiu — Metalul București,
I.P. Aluminiu. Slatina — Unirea
Alexandria. Nitrâmonia Făgăraș—
Autobuzul București, Chimia Tr.
Măgurele — Avîntul Reghin.

1. FCM BV. 16 11 3 2 32-12 25
2. Șoimii Sibiu 16 ♦ 3 4 27-17 21
3. Carpați Mirșa 16 9 2 5 32-23 20
4. Alum. SI. 16 6 5 5 20-14 17
5. Gax metan 16 8 1 7 23-21 17
6. Autobuzul 16 6 5 5 13-14 17
7. Met. Buc. 16 7 2 7 22-19 16
8. Unirea Alex. 16 7 2 7 19-21 16
9. Avîntul R. 16 6 4 6 17-23 16

10. Nitram. Făg. 16 7 1 8 23-22 15
11-12. Din. Vict. 16 5 5 6 16-16 15

IMASA Sf Gh. 16 5 5 6 16-16 15
13. Chim. Tîrn. 16 6 2 8 27-24 14
14. Prog.-Vulcan 16 4 6 6 24-25 14
15. Automatica 16 7 0 9 14-19 14
16. Rova Roșiori 16 7 0 9 22-31 14

17. Chim. Tr. M. 16 5 1 10 16-27 11
18. Constr. TCI 16 5 1 10 18-37 11

„U« CLUJ-NAP3CA — AURUL 
BRAD 4—1 (2—1) : Bagiu (min.
5), FI. Pop (min. 29), Fișic (min. 
51). Bucur (min. 74 — din 11 m) 
respectiv Csontoș (min. 37).

C.S.M. REȘIȚA — STEAUA 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 2—1 (0—1) î 
Portic (min 55 — din 11 m). U- 
tiu (min 88). respectiv Sipoș 
(min. 14).

ARMATURA ZALAU — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 1—1 
(0—1) ; Petruț (min. 55) pentru 
gazde, respectiv Anghel (min. 5).

C.F.R. TIMIȘOARA — U.T.A, 
1—0 (1—0) : Plăvițiu (m!n. 44).

METALURGISTUL CUGIR — 
MI’I-RUL CAVNIC 1—0 (1—0) :
Băgăian (min. 38).

r.->MUSUL S«.TU MARE — 
GT.CKIA F’EȘTȚ^ 2—0 (2—0) :
Niri (m'n. 2). Szilaghi (m n. 12 
— dsn TI m).f-pv.. T —
F • — 2—9 (<—0) Î 7. Popa
Ln.in. 2i). CrXceâg (min. 70).

INDUSTRIA SIRME1 ClMPIA 
TURZII — MINERUL MOTRU 
5—0 (0—0): Hațeganu (min. 50.
52. 67. 72 și 76).

RAPID ARAD — C.F.R. VIC
TORIA CARANSEBEȘ 2—1 (1—0) ; 
Ghiță (min. 31). Lazăr (min. 89). 
respectiv Briceag (min. 70).

Relatări de la: I. Lespuc. P. 
Fuchs. I. Domuța, C. Crețu. M. 
Vîlceanu, Z. Kovacs. I. Cotescu. 
P. Țonea. N. Străjan.

ETAPA VIITOARE (duminică 
11 decembrie) s Steaua CFR Cluj- 
Napoca — C.F.R. Timișoara. Mi
nerul Cavnic — C.S.M. Reșița, 
Minerul Metru — Armătura Za
lău. Aurul Brad — Someșul Satu 
Marc. U.T. Arad — ..V Ckij- 
Napoca» C.F.R. Victor a Caranse
beș — Minerul Lupeni, Olimpia 

M-^re — Ind. sfrmei Cîmpia 
Turzii, Politehnica Timișoara —

Rapid Arad. Gloria Reșița 
Metalurgistul Cugir.

tctiipii penalizate cv patru

1. „U“ CJ.-NAP. 16 11 0 5 36-12 22
2. C.S.M. Reșița 16 11 0 5 27-14 22
3. „Poli" Timișoara 16 9 2 5 38-19 20
4. Armătura Zalău 16 8 2 6 16-21 18
5. Minerul Lupeni 16 7 3 6 20-15 17
6. Ind. sirmei C.T. 16 8 1 7 20-16 17
7. Minerul Cavnic 16 8 0 8 26-22 16
8. Aurul Brad 16 7 2 7 28-28 16
9. C.F.R. Timișoara 16 8 0 1 24-27 16

1». Metalurg. Cugir 16 6 3 7 22-22 15
11. U.TJk. 16 7 1 8 20-23 15
12. Minorul Metru 16 7 1 4 20-25 15
13. Olimpia S. M. 16 7 • 9 29-M 14
14. Someșul S. M. t6 7 0 9 2024 H
13. CFR Vict. Coran. 16 7 • 9 16-34 14
14. Giarta BotHe 16 6 1 9 11-14 13
1T. Ropid A«ad 16 4 3 9 t4-3t 11
«0. CM St CH*S|.‘) U 6” 1 9 23-27 9

punct*.



A început finala feminină la șah JUNIORI ROMANI LA CONCURSUL

OLIMPICELE
PRIMA

INTRE ELE, 
RUNDĂ I

DE PATINAJ DE LA KALININ

Probabil cea mai puternică, 
această ediție din înireaga is
torie a finalelor campionate
lor naționale feminine de șah 
care se desfășoară în saloane
le Hotelului Roman din Băile 
Herculane. Sînt prezente fără 
excepție cele mai bune jucă
toare ale tării, toate compo
nentele lotului olimpic si na
țional' printre participante nu- 
mărîndu-se 3 mari maestre, 4 
maestre internaționale, 3 ma
estre F.I.D.E., 5 maestre si o 
candidată de maestră.

O coincidentă a făcut ca în 
prima rundă jucătoarele din 
echipa olimpică (medaliată cu 
argint, dună cum se știe), să 
se întîlnească între ele. Mari
na Pogorevici a remizat cu 
Dana Nuțu, iar Elisabeta Poli- 
hroniade si Margareta Mure- 
san s-au angaiat într-o luptă 
acerbă. Partida nu s-a înche
iat. dar la întrerupere Mure- 
san are doi pioni în plus în- 
tr-un final de turnuri si 
buni de culori diferite, 
ce-i conferă sanse mari 
cîstig. Deținătoarea titlului; 
Eugenia Ghindă, a obținut O 
prețioasă victorie în fata Li- 
giei Jicman, si ea o preten-

ne- 
ceea 

de

dentă autorizată la locurile 
fruntașe ale clasamentului. 
Remize în întîlnirile Eleonora 
Gogâlea — Gertrude Baum- 
stark, Gabriela Olteanu — Ma
riana Duminică si Judiia Chi- 
ricuță — 
Celelalte

Iată si 
concurs : 
rescu M.I. (I.T.B.). 2. Gabriela 
Olteanu M (Calculatorul Buc.). 
3. Eleonora Gogâlea M (Meca
nică fină Buc.), 4. Eugenia 
Ghindă M.F. (Universitatea 
Buc.). 5. Judi ta Chiricută M.F. 
(AEM Timișoara). 6. Marina 
Pogorevici M.M.I. (Universita
tea Buc.). 7. Elisabeta Polihro- 
niade M.M.I. (Universitatea 
Buc.). 8. Gabriela Olărașu M.F. 
(Universitatea Buc.). 9. Sma- 
rinda Boicu M (AVIA Buc.). 
10. Margareta Mureșan M.M.I. 
(Medicina Timisoara). 11. Da
na Nuțu M.I. (Medicina Timi
șoara). 12. Voichița Călinescu 
C.M. (IC.E.D. Buc.), lî. Ligi» 
Jicman M.I. (AEM Timisoara). 
14. Gertrude Baumstark M.I. 
(Medicina Timisoara). 15. Ma
riana Duminică M (Mecanică 
fină Buc.). 18. Mariana loniță 
M (Politehnica Buc.).

Elisabeta Călinescu. 
s-au întrerupt 
ordinea pe tabela de 
1. Margareta Teodo-

La finele concursului de ve
rificare a lotului național de ju
niori și copii, desfășurat la 1 
decembrie pe patinoarul din 
Gheorgheni, au fost desemnați 
reprezentanții țării noastre la 
marele concurs internațional de 
juniori găzduit de orașul Kali
nin (U.R.S.S.), în perioada 6—12

decembrie, Vor face deplasarea 
Kinga Szallassi (C.S.M. Cluj- 
Napoca). Anca Cristescu (I.E.F.S. 
București) — la fete. Ștefan 
Lang (C.S.M. Cluj-Napoca) și 
Cornel Gheorglic (C.S.Ș. 2 Ga
lați) — la băieți. Ei sînt înso
țiți de antrenorul Gheorghe 
Sallak.

PE GHEATĂ SI PE ZĂPADĂa a

ANDREAS WENZEL CÎȘTIGA 
SLALOMUL LA KRANJSKA 

GORA...

special de 
(Iugoslavia), 

întrecerile

MECIURILE CANDIDAȚILOR

Proba de slalom 
la Kranjska Gora 
care a inaugurat 
pentru Cupa Mondială la schi 
alpin (masculin), a fost cîsti- 
gatâ de Andreas Wenzel 
(Liechtenstein). Concursul a 
fost marcat de numeroase a- 
bandonuri. printre care si a- 
cela al cunoscutului as suedez 
Ingemar Stenmark. Clasament:
1. Andreas Wenzel (Liechten
stein) 1:39.55 (48.04 + 51.51);
2. Petar Popanghelov (Bulga
ria) 140.30 (48.78 + 51.52). 3. 
Paul Frommelt (Liechtenstein) 
1:40.49 (49 54 + 5035) 4. Bengt 
Fjaellbera (Suedia) 1:40.72. 5.
Franz Gruber (Austria) 1:40.80. 
6. Jonas Nilsson (Suedia) 
1:40.32.

nivel 1 006 m).
campionul mondial 
rather 1:53,89. în

Steve Podborski
Urs Raber (Elveția) 

Franz
1:59.13, 6.

3. 
1:58.90. 4. 
1:58,97. 5.
(Austria)
Brooker (Canada) 1:59.16.

urmat
Harți Weig 
continuare : 

(Canada)

Klammer
Todd

TIBOR KOPACZ PE LOCUL 
DOI LA BERLIN

LA TITLUL MONDIAL DE ȘAH ...IAR ERWIN RESCH COBO- 
RÎREA DE LA SCHLADMING

In prima zi a concursului de 
patinai viteză dotat cu ,>Cupa 
Dinamo", la Berlin. sportivul 
român Tibor Kopacz s-a 
sat pe locul doi în proba 
3 000 m cu 4:15.25. Proba 
fost cistigată de Andreas 
rig (R. D. Germană) 
1:13.96. Cistigătorii celorlalte 
probe : 500 m : Uwe 
(R.D. Germană) 39.29 : 
m : Andre Hoffmann 
Germană) 
500 m : Karin 
mană) 41.87 : 
Schoene (R.D.

• Sexagenarul candidat la 
titlul mondial de sah. marele 
maestfu sovietic Vasili Smîslov 
a fost din nou la cîrma iocu-

C.E. DE RUGBY
(Urmare din pag. 1)

urmărește splendid, îl culege 
din nou și plutește în butul 
advers — eseu, transformat de 
PODARESCU : 9—9. După care 
formația gazdă începe să do
mine 
șlnd 
prin 
iează 
la un
37. 1________
pătrunde prea ușor prin apăra
rea noastră). în minutele de 
prelungire: transformă LES-
CARBOIRA: Franța conduce 
cu 19—9 la pauză.

în repriza secundă, PODA
RESCU punctează din l.p. (min. 
44), LESCARBOURA de aseme
nea (min. 73) si din nou PO- 
DARESCU (min. 76). după ce 
o altă lovitură de pedeapsă a 
fost iucată la mînă de Paras- 
chiv. în min. 73, Joinel pornește 
într-o acțiune incisivă, pasează 
lui Rives, care a placat, min
gea aiunge la excelentul Les- 
carboura. sut înalt al acestuia. 
LAGISQUET urmărește si 
înscrie ultimul eseu al partidei: 
26—15 pentru Franța, rezultat 
final. în pofida încercărilor e- 
chipei noastre, din minutele 
de prelungire, de a reduce han
dicapul.

Arbitrul Roger Quintenton 
(Anglia) a condus bine forma
țiile: FRANȚA: Gabernet — 
Laaisquet. Sella. Codorniou. 
Estâve — 
— Erbani.
Condom. 
Dintrans. 
NIA: Ion 
Marghescu. Vărzaru 
reseu. Paraschiv — 
St. Constantin (min. 71 L. Con
stantin), Murariu — Caragea, 
Dumitru — Pascu. Munteanu 
Bucan (min. 41 Bălan).

tot mai autoritar, reu- 
două eseuri, mai întîi 
LESCARBOURA (plon- 
împreună cu Radulescu 

1 sut de urmărire), în min. 
apoi prin ESTEVE (care

Sella.
Lescarboura. Gallion 

Joinel, Rives — 
Lorieux — Garuet. 
Cremaschi: ROMĂ- 
— Aldea, Lungu, 

— Podă- 
Rădulescu.

avut

lui si in a sasea partidă a se
mifinalei sale cu marele ma
estru ungur Zoltan Ribli, dis
putată vineri la Londra. Cu 
negrele; într-o Apărare Slavă, 
excampionul lumii n-a
dificultăți în a respinge tenta
tivele de atac ale adversarului 
său. punîndu-i chiar probleme 
grele, după primele 30 de mu
tări. La epuizarea celor 5 ore 
de ioc. asigurîndu-si remiza 
prin șah etern. Smislov a pus 
capăt luptei. încheiată cu re
zultat egal. Scorul general este 
de 3.5—2.5 în favoarea 
Smîslov.
• în semifinala de la Dubna 

a turneului candidatelor. 
Aleksandria a luat din 
conducerea în meciul cu 
Levitina, cîstigînd a 9-a 
tidă. Scorul îi este favorabil 
cu 5—4. La Soci, după o par
tidă încheiată remiză. Lidia 
Semenova si Nana Ioseliani 
sînt la egalitate : 45—4.5.

Prima orobâ de coborire din 
cadrul Cucei Mondiale, desfă
șurată duminică De Dirt ia de 
la Schladmins (Austria), a fost 
dominată de schiorii austrieci, 
care s-au clasat De drimele 
două locuri. A cisticat Erwin 
Resch In 115850 (lungimea oir- 
tiei : 3 450 m diferență de

Mey 
1 000 

(R. D. 
1:18.10 : feminin :

Enke (R.D. Ger- 
1 500 m : Andrea 
Germană) 2:08.02.
★

La tradiționalul turneu inter
national de hochei care va a- 
vea loc la Moscova la jumă
tatea lunii si-au an un ta t Dar- 
t ici narea 
zentative 
slovaciei. 
U.R.S-S

primele echipe rcore- 
ale Canadei. Ceho- 
Finlandei. Suediei si

5

6

7

8

9

io

XII

XLI

XII

XII

xn

XII

lui

Nana 
nou 

Irina 
par-

T. SEKO, ÎNVINGĂTOR IN
Cea de-a 18-a ediție a mara

tonului de la Fukuoka (Japo
nia), unul din -clasicele* inter
naționale ale distanței, a fost 
cîștigat de alergătorul japonez 
Toshibiko Seko. cronometrat pe 
42,195 km în timpul de 2 h 
08:52. una din cele mai bune 
performanțe mondiale ale anu
lui. La întrecere au luat parte 
145 de atle<: din 15 țări. Seko

AGENDA SĂPTÂMÎNII
TENIS: Campionatele internaționale ale Australiei (pisă 
la 11 XII); handbal: Campionatele mondiale femtnkte 
(grupa B), in Polonia (pină la 15 XH): CampSor.atele 
mondiale de juniori (masculin), in Finlanda (pini la 
11 xn) BOB: Concurs internațional la Sarajevo. 
PATINAJ ARTISTIC: Campionatele mondiale de juniori, 
la Sapporo (pină la 11 XII): BASCHET: Sferturi de fi
nală în Cupa cupelor șl Cupa Koraci.

FOTBAL: Tragerea la sorți a grupelor eliminatorii ale 
C.M. 1986, la Ziirich; Cupa UEFA: meciurile retur ale 
turului EU; BASCHET: Sferturi de finală in Cupa cupe
lor, Cupa Koraci și Cupa Liliana Ronchetti; SCHI: Con
curs de coborlre pentru Cupa Mondială (feminin) la Val 
d’Isăre (Franța).
FOTBAL: Ședința Comitetul-ui Executiv FIFA, la Zurich 
(desemnarea țării organizatoare a C.M. 1990); BASCHET: 
Sferturi de finală în C.C.E. (masculin) șl Cupa KoracL 
FOTBAL: Tragerea la sorți a sferturilor de filială în cu
pele europene, la ztlrich; SCHI: Concurs de coborlre 
pentru Cupa Mondială (mascu'inâ) la Val dTsăre: TE
NIS DE MASA: Campionatele Internationale ale Finlan
dei (pînă la 11 XII).
BOX: Campionatul mondial la categoria muscă (WBA): 
Santos Laclar (Argentina) — Juan Herrero (Mexic) la 
Houston; FOTBAL: Cupa intercontinentală. Hamburger 
S.V. — Gremlo Porto Alegre, la Tokio: SCHI: Slalom 
super-uriaș pentru Cupa Mondială, la Val d’îsăre; con
curs feminin de fond (5 km) pentru Cupa Mondială, la 
Reit (R.F. Germania). VOLEI: Meciuri In cupele europene.

MARATONUL DE LA FUKUOKA
a obținut victoria la capătul 
unui finiș foarte disputat. în 
care l-a întrecut cu numai trei 
secunde pe taozanianul Juma 
Ikangaa. Dublul campion olim
pic (Montreal și 
Waldemar Cicrpinski (R.D. Ger
mană) s-a clasat pe 
Clasamentul cursei : 1. Seko 
2 h 0852. 2. Ikangaa 2 h 0855, 
X Siiigeru Soh (Japonia) 2 h 
09:11, A Takeshi Soh (Japonia) 
2 h 09:17, 5 Alberto Salazar 
(S.U.A) 2 h 09:21, 6. Kunimitsu 
Ito (Japonia) 2 h 09:35.

Moscova)

locul 15.

»
8,

(Italia) 31 
februarie.

Seefeld 
ianuarie : 
la Crans-

oeste

unio- 
a ela-

nepal. în cap’tala tării, 
la Katmandu, este m curs 
de organizare un 
al alpinismului < 
ascensiunilor pe 
Hymalaian. Din 
țară, situată între 
R.P. Chineză, la 
„acoperișului lumii", 
pornit și pornesc cele mai 
multe expediții spre înăl- 
țimele munților Hymalaiei. 
Muzeul va cuprinde mai 
multe secțiuni : prima va 
permite cunoașterea florei, 
a faunei locale si obiceiu
rile șerpașilor. a doua va 
prezenta istoricul ascen
siunilor spre piscurile de 
mii de metri ale masivu
lui, iar a treia va înfățișa 
echipamente pentru alpi
nism. din diferite epoci. 
Mal multe țări ale lumii 
vor contribui la înzestra
rea acestui Inedit muzeu 
cu exponate dintre cele 
mai interesante.

ELVEȚIA, Cu prilejul 
recentei reuniuni a Comi
tetului executiv al Federa
ției internaționale de schi, 
de la Berna, s-au stabilit 
datele viitoarelor campio
nate mondiale : 1985 : schi 
alpin la Bormio 
ianuarie — 10 
schi nordic la 
(Austria) 17—28 
1987 : schi alpin 
Montana (Elveția)

muzeu 
consacrat 

masivul 
această 

> India si 
poalele 

au

nuarie — 8 februarie, schi 
nordic la Oberstdorf (R.F. 
Germania) 11—21 februarie.

FRANȚA. Congresul U- 
nlunii Cicliste Internațio
nale (U.C.I.). care a avut 
loc la Paris a stabilit, între 
altele, ca începînd cu anul 
1984 alergătorii orofesioniști 
să fie supuși aceluiași con
trol antidoping ca si cei 
amatori ! Nu s-a luat 
încă o holărîre pentru o- 
mologarea ca recorduri 
mondiale pe o oră a două 
categorii de rezultate, cele 
înregistrate la o altitudine 
de sub 600 m si 
600 m.

U.R.S.S. Federația 
nală de caiac-canoe ..__
borat un plan vast de dez
voltare generală a acestei 
discipline sportive. Potri
vit acestuia se amenajează 
canale speciale pentru 
pregătire și competiții 
creste producția de ambar- 
cații si materialele nece
sare. Pină acum. în 150 
de localități au fost create 
condițiile corespunzătoare 
pentru practicarea caiacu
lui și canoei, iar in întrea
ga țară există peste 900 de 
secții Dentru juniori. La a 
VIU-a Spartachiadâ a 
popoarelor din U.R.S.S. 70 
de localități au avut repre
zentanți in întrecerile fi
nale.

Ir

CAMPIONATE

IIALLA (Et. 11): Juventus — 
Roma 2—2. AveUino — Inter 1—1, 
Catania — Napoli 0—0, Lazio — 
Fawenuna 1—2, Milan — Genoa 
1—0, Pisa — Ascoli 0—1. Samodo- 
ria — Verona 1—0, Udinese — 
Torino 0—0. Conduce Juventus 
cu 15. urmată de Verona. Roma. 
Torino. Fiorentina Si Sampdoria 
14 p. Pe ultimele locuri : Pisa și 
Genoa 7 p. Catania 6 p.

ANGLIA (Et 16): Arsenal — 
West Bromwich 0—1. Aston Villa 
— West Ham 1—0. Liverpool — 
Birmingham 1—0. Luton — Co
ventry 2—4. Manchester Utd. — 
Everion 0—I Norwich — Totten
ham 2—1. Q.P. Rangers — Notts 
County 1—0, Southampton — Sto
ke 3—1, Sunderland — Ipswich 
1—1. Wolverhampton — Watford 
0—5. Conduce Liverpool cu 34 p, 
urma'A de West Ham șl Man-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX > TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
ATLETISM • carl Lewis, triplu 

campion mondial la Helsinki (100 
m. lungime, 4X100 m) a primit 
din partea federației americane 
trofeul „Jim Thorpe", fiind tot
odată declarat cel mai bun atlet 
american în 1983 de către revista 
Track and Field News. Edwin Mo
ses, recordman mondial șl campion 
al lumlt la 400 mg. a. fost re
compensat cu ..trofeul Harrison 
Dillard" pentru seria sa neîntre
ruptă de victorii (87).

BASCHET * în finala Cupei 
Spaniei (masculin) : C.A.I. Za
ragoza — F.c. Barcelona 81—78 
(38—47) « Cea de-a 20-a ediție a 
campionatului european feminin 
se va desfășura în anul 1985 In 
Italia. Turneul de calificare va 
avea loc între 1 șl 23 septembrie 
1984.

CICLISM « După 3 Zile. în 
cursa de 6 zile de la Ztlrich con

duce perechea Urs Freuler — 
Daniel Gisiger (Elveția) cu IN p 
șl un tur avans, urmată de Horst 
Schuetz — Henry Rlnklln (R.F. 
Germania) 135 p și Gert Frank — 
Henrik Oersted (Danemarca) 
91 P

GIMNASTICA s Gimnaștli ja
ponezi au dominat întrecerile 
concursului pe aparate din ca
drul competiției internaționale de 
la Nagoya, cucerind de patru ori 
primul loc prin Michitoshi Hirata 
(la sol. 9.65 șl sărituri, 9,80) și 
Koji Gushiken, învingător la i- 
nele — 9,80 șl paralele — 9,85.
La cal a cîștigat Gyorgy Guczogy 
(Ungaria) — 9.75 Iar la bară fixă 
Sylvio Kroll (R.D. Germană) 9,80. 
Primele clasate la feminin : să
rituri : Mary Lou Retton fS.U.A.) 
9,75 paralele : Angelika Scenikova 
(U.R.s.s.) 9,65, bîmă : Elena Su- 
șunova (U.R.S.S.) 9.75 sol : Maxi

Gnauck (R.D. Germană) și Su- 
șunova 9,80.

handbal • în Finlanda au 
început campionatele mondiale 
pentru juniori. Rezultatele înre
gistrate în prima zi : grupa A : 
U.R.S.S. — Italia 39—13, R. D. 
Germană — Egipt 32—19 : grupa 
B; Cehoslovacia — Spania 20—20, 
Danemarca — Kuwait 32—16 ; 
grupa C : Iugoslavia — Elveția 
25—17. R.F. Germania — Polonia 
25—17. grupa D: Finlanda — 
Franța 28—23. Suedia — Austria 
37—22. • La Gottwaldow. în
meci amical feminin : Cehoslova
cia — Olanda 26—17 (14—10).

RUGBY • La Melrose (Scoția), 
in meci amical : Scoția „B“ —
Irlanda ..B" 22—13 (8—71. »

ȘAH a După 14 runde. în tur
neul de la Jakarta conduce Han 
Timman (Olanda) cu 11 p, urmat 
de Tusuoov (U.R.S.S.) — 10 o si

Ljubojevid (Iugoslavia) 9 p. în 
runda a 14-a. Timman l-a în
vins pe Henley, iar partidele Ro- 
manlșin — Kurajița. Andersson— 
Tarjan șl Adorjan — Radulov au 
fost remize.

TENIS • în turul 3 al cam
pionatelor internaționale ale Aus
traliei. la Melbourne : Lendl — 
Fleming 6—7, 7—6, 6—3. 6 4, 
McEnroe — Krishnan 6—4, 7—5,
6—1. Wilander — Tanner 6—2, 
6—7. 6—3, 6—1. Krlek — Andrews 
6—0, 6—4 6—2. Cash — Teacher
6—4, 7—6. 6—7, 2—6. 7—5, Lloyd — 
Denton 7—6. 6—2,6—3.

TENIS DE MASA a Probele ne 
echipe din cadrul campionatelor 
internaționale ale Suediei la 
Goteborg. au fost ctștlgate de e- 
chipele R.P. Chineze. în finale: 
feminin : R.P. Chineză — Coreea 
de sud 3—0 : masculin : R.P. Chi
neză — Cehoslovacia 3—0.

Chester Utd. cite 30 p; pe ultime
le locuri : stoke 12 p și Wolver
hampton 7 p.

R.F. GERMANIA (Et. 16) : Bo- 
chum — Arminia Bielefeld 2—3, 
Borussia MSnchengladbach — Ba
yer Leverkusen 3—1, F.C. Koln
— Bayer Uerdingen 3—0, Mann
heim — Fortuna Dusseldorf 1—1, 
Braunschweig — Kickers Offen
bach 4—4, Eintracht Frankfurt — 
Hamburger S.V. 0—0. F.C. Niirn- 
berg — F.c. Kaiserslautern 3—4, 
Bayern Muncben — Borussia 
Dortmund 1—0. Vfb Stuttgart — 
Werder Bremen 3—0. Pe primele 
locuri: Vfb Stuttgart șl Bayern 
Munchen 23 p. Borussia Mon- 
chengladbach si Hamburger S.V. 22 
p: pe ultimele: Kickers Offen
bach 10 p. F.C. Nurnberg si 
Eintracht Frankfurt 9 p.

FRANȚA (Et. 21): Monaco — 
Lens 3—1. Metz — Toulon 2—0, 
Paris SG — Nantes 0—0. Auxerre
— Toulouse 1—1, Bastla — Laval 
3—0, Rennes — Strasbourg 3—0, 
Lille — Rouen 0—1. Nimes — 
Bordeaux 1—2. Conduce Bor
deaux cu 32 p urmată de Mona
co șl Auxerre cite 28 p; pe ulti
mele locuri: Saint Etienne, Ni- 
mes si Rennes cite 14 p.

ALTE ȘTIRI

• La Salonic, tn ultimul meci 
din grupa a 3-a a preliminariilor 
C.E.: GRECIA — UNGARIA 2—2 
(1—2). Au marcat Rostopoulos 
(min 8 și 55) pentru Grecia, res
pectiv Kardos (min. 12 din 11) 
șl TSrScsik (min. 34). A arbitrat 
Ion Igna. Clasamentul final al 
grupei: Danemarca 13 p. Anglia 
12 p. Ungaria 7 o Grecia 6 p. 
Luxemburg 0 o.
• în „sferturile" Cupei R D.

Germane F.C. Magdeburg, deți
nătoarea trofeului, a fost elimi
nată cu 2—C de Dynamo Dresd". 
Celelalte rezultate: F.c Kari
Marx-Stadt — Stahl Riesa 
2—0 Wismut Aue — Dynamo 
Berlin 3—4. Vorwarts Frankfurt/ 
Oder — FC Carl Zeiss len, 2—3.
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