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Am înțeles vreme de patru 
zile că între evenimentele 
politice majore ale Româ
niei Congresul al Xlll-lea al 
Partidului se înalță - și se 
va inălța 
punătoare 
eveniment 
tru istorie. Privind și ascul- 
tînd, profund emoționați, 
viața Congresului, am înțe
les că sintem martorii pri- 
vilegiați ai istoriei, care se 
petrece - și SE FACE I - 
sub ochii noștri, martorii 
elaborării unui excepțional 
document politic, a unui ex
cepțional document uman 
al națiunii române.

Despre măreția programe
lor și proiectelor pe termen 
lung se va vorbi, știm bine, 
mult de acum înainte, pe 
măsură ce măreția gindirii 
și a analizei in perspectivă 
va trece, treptat, in măreția 
faptelor. Am văzut cu ochii 
minții înfățișarea etapelor 
următoare ale viitorului nos
tru, ne gîndim la ele cu în
flăcărare și cu entuziasm, 
dar primul rezultat al glo
dului înaripat este - și tre
buie să fie I — fapta ime
diată. Ne-o spune străluci
tul bărbat al României care se 
află de două decenii in 
fruntea țării, ne-o spune 
strălucitul proiectant vizionar 
din fruntea partidului, ne-o 
spune strălucitul făurar care 
conduce destinele poporu
lui, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, care, joi, 22 
noiembrie 1984, ne spunea 
- atît de apropiat, intr-un 
de neuitat ceas al istoriei 
românilor - următoarele : 
„Acum, după încheierea 
Congresului, trebuie să ne 
întoarcem fiecare la locurile 
noastre de muncă. Avem 
incâ multe de făcut pentru 
a incheia acest an cu rezul
tate cit mai bune, pentru 
pregătirea și realizarea in 
bune condiții a planului pe 
1735, astfel incit cincinalul 
a! 7-lea să-l încheiem cu 

superioare 
am apre- 
prezentat

vin de la 
fieca- 

supremă 
maximă încordare, 

prodigioasă pentru

rezultate chiar 
față de ceea ce 
ciat in Raportul 
in Congres*.

Aceste cuvinte 
omul pentru care 
re ceas înseamnă 
dăruire, 
muncă 
binele țării, al poporului.

„Este intr-adevăr uluitor să 
vezi cind mai poate ajunge 
să mănince și să bea, cind 
sâ se destindă și cind să se 
odihnească I* - scria Me- 
nelaos Ludemis referindu-se 
la atit de incârcata agendă 
zilnică de activitate a pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu.

Om intre oameni, pildui
tor pentru toți — prin toa
te tovarășul Nicolae 
Ceaușescu ne arată prin 
vorbe, după cur» ne arată 
tuturor și prie toate faptele 
sale, ce și cind și cum tre
buie să facem.

„Avea încă multe de fă
cut-.* ne spune conducăto
rul iubit pe care noi, locui
torii Capitalei, il vedem sea
ră de seară Intorandu-se 
acasă tirziu de la muncă, 
pentru o o reîncepe a douo 
zi dimineața in fabrici sau 
pe ogoare, pe șantiere sau 
in cine știe care loc din 
țară in care viața și munca 
pulsează din plin, patrio 
fiind — o știm cu toții — 
adevăratei său cabinet de 
lucru de unde pornesc vi
sele, speranțele și înfăptui
rile noastre.

„Avem incâ multe de fă
cut™*, să trecem cu toții 
- imediat, cu toate forțele, 
cu toata energia, cu toată 
dăruirea și abnegația noas
tră la muncă I

Ne-o cere istoria prin gla
sul istoriei, prin glasul unic 
al secretarului general al 
partidului, marele garant al 
vieții și al destinelor noas
tre și ale urmașilor noștri.

Marius POPESCU
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0 REMARCABILĂ COMPORTARE A ECHIPELOR
ROMÂNEȘTI DE HANDBAL ÎN CEPELE EUROPENE
STEAUA CALIFICATĂ ÎN „SFERTURILE DE FINALĂ" ALE CC.E.

• in meci retur cu S. K. A. Minsk: 22-22 (12-10)
Presupunerea antrenorului 

Radu Votai s-a dovedit pirtă 
la urmi adevărată. Adică, 
meciul retur dintre echipa sa. 
Steaua, și campioana Uniunii 
Sovietice. S-K.A. Minsk din 
cadrul optimilor de finală 
ale C.C.E. la handbal mascu
lin, va fi — îi a fost I — mai 
zreu pentru reprezentanții noș
tri dedt cel de la Minsk, pe 
care ei l-au câștigat. de altfel 
cu 26—24. De această dată 
oe teren propriu, in fata unei 
formații care si-a apărat ulti
mele șanse cu o dirzenie si cu 
o ambiție cum rar am văzut 
Steaua a terminat numai la e- 
ralitate : 82—22 (12—10) ob-
tinind. insă. calificarea In 
sferturile de finală ale 
acestei mari competiții euro
pene.

Meciul a fost foarte rapid, de 
ridicat angajament fizic, cu 
multe momente de mare ten
siune. ceea ce a Dlăcut mult 
celor aproape 4000 de specta
tori care l-au urmărit ..oe viu“ 
simbătă dupâ-amiază la Pa
latul Sporturilor si Culturii 
din Capitală. tntr-o astfel 
de înfruntare, care, așa cum a- 
precia unul din cei doi arbi
tri iugoslavi, putea fi foarte 
bine chiar finala competiției'' 
principale europene pentru 
echipele de club, am avut sa
tisfacția de a vedea oe Steaua 
jucind foarte bine și ară- 
tindu-se superioară . din toate 
punctele de vedere partenerei 
sale. Să menționăm, in acest 
sens. făptui că handbaliste

bucuresteni au condus tot 
timpul, uneori 1a diferente 
apreciabile : 8—3 (min. 16),
9—5 (min. 18), 15—12 (min. 37), 
19—15 (min. 46). Iar alteori de
cisiv. cu 22—21. cind mai erau 
doar citeva zeci de secunde de 

Vasile Stingă, cel mai „productiv* atacant al echipei Steaua 
In meciul cu SK A. Minsk, intr-o fază caracteristică, înscriind 
un nou gol. Foto : Aurel D. NEAGU

jucat și cind nimic nu mai pu
tea schimba soarta acestei 
partide si a calificării. Pină 
la acest ..final—remiză". ,în 
care oaspeții au luptat dispe
rat pentru fiecare minge. in 
timp ce jucătorii de la Steaua

„Cupa 

evoluau lejer, eu calificarea *- 
si gura tă. handbaliștil noștri 
s-au impus printr-un joc foar
te mobil și exact in apărare, 
unde au făcut faUL tn frunte 
cu portarul Nicolae Muntean» 
(o prestație de exeepfie !), u-

nor lungi si insistente faze de 
atac ale handbalistilor sovie
tici. in care am apreciat sub-

Călin ANTONESCU

(Continuare in oao a 4-a)

/. H. F.“

Ieri, in etapa a 14-a a Diviziei „A" de fotbal H.C. MINAIJIl A ÎNVINS Șl IN DEPLASARE (26-19)!

„LANTERNA ROȘIE" A FURNIZAT MAREA SURPRIZĂ!
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

s-a disputat in ziua de 22 noiembrie.

Steaua
F. C. Olt
S. C. Bacău 
Politehnica lași

- „Poli* Timișoara
- A.S.A. Tg. Mureș
- Sportul studențesc
- F. C. Baia Mare

4-1 (3-0)
1-1 (1-0) 
0-0
1-0 (1-0)

Gloria Buzău - Jiul Petroșani 1-1 (0-0)
Corvinul - Rapid 1-0 (0-0)
Oinamo - F.C.M. Brașov 2-0 (0-0)
F. C. Argeș - Chimia Rm. Vilceo 2-0 (1-0)

Meciul UNIVERSITATEA CRAIOVA - F. C. BIHOR (S-l)

ETAPA VIITOARE
F. C. Baia Mare 
„Poli” Timișoara 
Jiul Petroșani 
F. C. Bihor
Chimia Rm. Vîlcea
F.C.M. Brașov 
Rapid
A.S.A. Tg. Mureș
Sportul studențesc

(duminică 2 decembrie)
- F. C. Argeș
— Oinamo
- Politehnica lași
— Steaua
- Corvinul Hunedoara
— Univ. Craiova
- S. C Bacău
— Gloria Buzău
- F. C. Olt

1. DINAMO 14 950 27-14 23
2. Steaua 14 9 4 1 32- 8 22
3. Sportul stud. 14 833 32-15 19
4. Univ. Craiova 14 833 28-20 19
5. Gloria Buzău 14 644 23-23 16
6. Corvinul 14 707 24-18 14
7. F. G Argeș 14 626 20-15 14
8. A.S.A. Tg. Mureș 14 545 12-12 14
9. F. G Bihor 14 536 16-20 13

10. Chimia Rm. Vilceo 14 536 14-20 13
11. Rapid 14 446 16-14 12
12. „Poli* Timișoara 14 4 4 6 14-25 12
13. F.C.M. Brașov 14 5 1 8 15-18 11
14. S. G Bacău — 14 437 14-19 11
15. F. G Olt 14 4 2 8 14-22 10
16. F. C. Baia Mare 14 4 2 8 13-21 10
17. Politehnica lași 14 266 14-27 10
18. Jiul 14 3 3 8 9-26 9

HELSINGOR, 25 (prin tele
fon). — Handbaliștii de la
H. C. Minaur s-au arătat si 
in meciul retur din cadrul op
timilor de finală ale ..Cupei
I. H.F." mai buni decît tenacii 
lor adversari din echipa locală, 
I. F. Helsingor. cistigînd si oe 
terenul acestora din urmă 
si încă la o diferență catego-

'rică : 26—19 (11—7). Excelen- 
tii jucători ai formației băi- 
mărene s-au calificat asttel in 
sferturile de finală ale acestei 
întreceri prin două victo
rii. una pe teren propriu si alta 
în deplasare. Ambele la aceeași 
diferență de goluri : 7 !

Aplauzele care i-au înso
țit la ieșirea din sala de sport 
a acestui pitoresc oraș danez, 
aplauze venite de la peste 
2000 de aprigi susținători ai 
echipei locale, sint, poate, cel 
mat bun argument in sprijinul 
superiorității nete a echipei 
române. H C. Minaur a jucat in

Deși a pierdut cu

acest meci foarte bine tactic, a- 
tacînd cu răbdare, pregătindu-șl 
atent aceste faze • ofensive, 
pe care le-a finalizat 
foarte rapid, iar în apărare N. 
Voinea l-a marcat ..om la- om“ 
ne rutinatul conducător de 
joc al lini I. F. Helsingor, 
Ropstroff, jar cel mai eficace 
jucător al acestei echipe, Fle
ming Hansen, a fost la timp 
întimpinat în momentul șu
tului. In aceste condiții, după 
o prelungită egalitate (min. 23. 
7—7). H. C. Minaur s-a detașat 
decisiv în finalul primei re
prize. Apoi. în partea a doua 
si-a mărit treptat dar sigur 
avantajul detasîndu-se clar 
în finalul jocului. S-au remar
cat din echipa învingătoare 
portarul Neșovici. Măricel 
Voinea. Nicolae Voinea Cova-

Hristache NAUM

(Continuare in pao a 4-a)

31-27 la Budapesta(Citiți cronicile jocurilor de ieri in pag 2—3)

STIINTA BACAU - IN TURUL 3 AL C C E.

Excelentul portar Io -dac he n-a avut timp nici să ...miște la lovitura liberă executată „xa la carte*4 
ăe Mulțescu și campionii au înscris cel de-al doilea gol in partida cu F.C.M. Brașov.

Foto : Aurel D. NEAGU

BUDAPESTA. 25 (prio tele
fon). La capătul unui meci 
desfășurat intr-o tensiune 
greu de descris, handbalistele 
de la Spartacus Budapesta au 
cistigat partida revanșă, dar 
nu le-au putut opri oe cam
pioanele României în drumul 
lor spre calificarea in sferturile 
de finală ale C.C.E. Duminică 
seară. Spartacus a cîștigat cu 
34—27 (14—15). însă Stiicta 
Bacău s-a calificat cu golave
rajul general 56—53 (la Bacău 
29—22). întreaga echipă (an
trenată de E. Bartha si E. 
Cucu ; în ultimele două săp- 
tămîni a contribuit la pregăti
rea echipei si antrenorul fe
deral P. Simion) merită feli
citări. sportivele băcâuance 
evoluind admirabil din pri
mul pină in ultimul minut de

ioc. Din nou. cea mai bună de 
oe teren (in ciuda faptului că 
a fost tinută om la om) s-a 
dovedit Mariana Oacă care 
a înscris 13 goluri de aur* 
Dar întreaga echipă a con
tribuit la acest succes : .cali
ficarea pentru prima dată 
a echipei Știința Bacău în 
turul 3 al C.C.E. !

Cele 58 de goluri ale me
ciului au fost marcate de : 
Oacă 13. Ciobotaru 5 Lunca 3. 
Voinea 2. Hrițcu 2 Daniloli 1. 
Mozsi 1 (au ’Wta: jucat • Vasil- 
ca — a apărat foarte nine 
Uzum Darvas. Găitan) oen- 
tru Știința, respectiv Oszvald 
20. Nagy — Galhidinc 1 Ele- 
kes 2. Csik 2. Paopne 1 Erdos 
1. Azari 1. Arbitri : M. Juliov 
si M. Șirolenko (U.R.S.S).

Ion GAVRILESCU



AU ÎNCEPUT TURNEELE FINALE DE LUPTE
In competiție 24 de echipe la ambele stiluri

In sala de atletism de la com
plexul sportiv „23 August" din 
Capitală au început ieri turneele 
finale ale celor mai bune echipe 
de lupte greco-romane și iibere. 
formațiile clasate ne primele trei 
locuri In seriile Diviziei 
care ’și dispută întliet-atea pen
tru cucerirea titlurilor de 
uloane

La greco-romane. Dlnamo Bucu
rești are si la această ediție pri
ma șansă Multipla campioană a 

de altfel cu 
la scoruri categorice •

.A“

cam-

tării a si debutat
victorii 1- —«.-ii- — —
10—0 cu Rapid București si 9—1 
cu C.S. J—Z _2.Z 
care emite oretenții IndreDtăHte 
de a ajunge în finala ,,mare“ 
(locurile 1—2) Steaua, a început 
competiția tot cu succese, dar și 
cu... emoții. Mai întîi. Steaua a 
luptat cu Metalul Rădăuți. După 
partidele de la primele 4 cate
gorii de greutate scorul era egal:
2— 2. Apoi 3—2 4—2 și 4—3. Dls-
Duriînd de luptători valoroși la 
categoriile mari. printre care 
camnlonul olimpic Vasile Andrei 
Steaua a obținut victoria cu 7—3 
Ace1 ea și emoții și în prima par
te a confruntării cu Aluminiu 
Slatina: 5—1 1—1 2—1. 2—2. 2—3
3— 3. după care luptătorii de la 
Steaua s-au impus. Rezultat fi
nal • 7—3. Deosebit de echilibrară 
a fost întîlnlrea dintre Farul 
Constanta si C.S. Botoșani. Lup
tătorii botosenenî au condus ru 
5—3 sl se părea că nu k poate 
scăna victoria. Dar el au foei 
mai fragili- la ultlme?e 3 ca
tegorii si astfel constă ntenii au 
egalat 5—5 obținînd sl victoria 
la punctajul tehnic: 18.5—18.

Celelalte rezultate: Atumlnlo
Slatina — Metalul București 8—2 
L.C. Dacia Pitești — C.S. 4rad 
7—3. Electromureș Tg. Murea — 
Electroputere Craiova 6—4.

La lupte libere ..capul de a- 
fis“ a fost partida dintre Dina
mo Brașov și Vulcan București. 
Confruntarea a fost, aprigă si e- 
chllibrgtă. înaintea meciurilor de

Arad. O .altă echipă

la ultimele două categorii scorul 
era egal: 4—4. Brașovenii Insă a- 
veau tocmai la aoeste categorii 
punctul 

cat 100 
4-100 kg. 
inte de 
Brașov ;
semnul echilibrului s-a desfășu
rat șl confruntarea dintre Hidro
tehnica Constanța sl Rapid 
București. Mal intii au condus 
bucureștenli cu 1—0 sl 2—0. du
pă care constănțenil au egalat 
la * * "
de pe malul mării, cu toate că 
au mai fost o dată egalați, la

forte" (Aurel Panalt la 
kg șl Andrei Ianko la 
care au și clștigat îna- 
llmltă). Astfel. Dlnamo 

a învins cu 6—4. Sub

2—2. In continuare, luptătorii

3—3. au obtlnut victoria cu 6—4. 
Cu același rezultat s-a încheiat 
sl . * ” * " ■
C.S.M. __ ______ .
denii au condus cu 3—0. perml- 
tîndu-le o singură dată adversa
rilor să se apropie (3—2).

Rezultatele celorlalte meciuri 
au fost categorice: Steaua cu Ni- 
colina Iași si cu Metalul Lugoj 
10—0, Dlnamo Brașov — Lemna
rul Odorhei 2—1. Vulcan — 
frățlrea Oradea 7—3. C.A. Tg. 
— Metalul Lugoj »—1.

Competiția 
mllne.

partida A.S.A. Oradea — 
Sf. Gheorghe, insă oră-

continuă azi

în- 
Jlu

91

Costin CHIRIAC

Simbâtâ și duminici, în trei 
orașe din (ară, s-au desfășurat 
întrecerile din cadru] etapei a 
treia (penultima) a Diviziei ..A* 
de ludo Iată rezultatele.

FAG ARA Ș : Dlnamo București
— T.C.I. Oradea 3—2, Nitramonia 
Făgăraș — Universitatea Cluj-Na
poca 7—0, Dinamo — Metalul Plo- 
peni 5—2, Nitramonia — Rapid 
Arad 5—2, Metalul — T.CJ. 2—5. 
Universitatea — Rapid 3—4. Rapid
— T.C.I. 1—6. Metalul — Nitramo
nia 3—3 (24—25), Universitatea — 
Dlnamo 0—7, Nitramonia — T.C.I. 
5—1, Rapid — Dlnamo 0—7 șl Me
talul — Universitatea 4—3. (Va
lentin LAZAR ~ coresp.)

TG. MUREȘ : A.S.A. Tg. Mureș
— Spartac C.S.Ș. 1 București 4—3. 
Politehnica lași — C.S.M, Borzeștl 
4—3. A.S.A. — carpațl Mlrșa 5—3. 
Politehnica — Dlnamo Brașov

DOUA SURPRIZE

IA P010, CRIȘUL ÎNVINGI CU' 9-8 PE DINAMO
ARAD, 25 (prin telefon). Găz

duit de frumosul bazin din ora
șul de pe Mureș, cel de al pa
trulea turneu al campionatului 
Diviziei ,,A- — Seria I la polo 
s-a încheiat printr-un disputat 
derby In care Crișul Oradea a 
reușit să-și ia revanșa In fața 
echipei Dinamo 
(1—2, 2—2, 2—1, 
astfel

București : 9—8 
4—3), egalînC 

formația campioană ta 
fruntea clasamentului. In primele 
două reprize, jocul a tort liniș
tit de ambele părți, hpcu raster.:: 
avlnd o ușoară superioritate da
torată tinerilor Hagiu. Moiceanu 
sî Ghiu, pe fondul unor ratări 
ale orădenUor. ta speciei In su
perioritate numerică. A deschis 
scorul Costră, (C), a egala* 
Chită, a preluat conducerea pen
tru Dir.amo Hagiu, din 4 m. Kiss 
a făcut 3—L Moiceanu și Hagiu 
au adus campioana in avantaj 
de două goluri, redus de Kiss 
(3—4). tn partea a doua. mal a- 
les In ultima repriză. Hagiu ți 
Moiceanu au dispărut. peaetic. 
din joc. Dez’ănțuițl. orădenh. ta 
frunte cu Kiss. Fejer, Gordan 
și Costrăț. au obținut o victorie 
perfect meritată : 4—4 Gordan.

4—5 Moiceanu, 5—5 Costrăș, 5—6 
Rus, 6—6 Fejer, 7—6 Kiss, 8-6 
Gordan (In mln. 35, in același 
minut Hagiâ ratind un penalty) 
8—7 Ungureanu, cfcd mai erau 
54 secundă? Fejer șut ta bară, 
dar Moiceanu n faultează pe 

și Gordan transformă lovi
tura de la 4 m, •—7, Rădacanu 
stabilind rezultatul final, 9—8 
pentru Crișul. Au condus bine 
V. Median — R. Tîmoc.

Celelalte rezultate din ultimele 
reuniuni : Progresul Buc. — Voința ---------- ------
2—2.
1»—6

Cluj-Napoca 6—4 (5—6. 3—1, 
t—1). Dinamo — Voința 
(5—1, 4—3. 4—3, 5—3),

Buc. — LL.T. lfr-4
5—8. 5—<), Steaua —

DIVIZIA „A" DE JUDO
2— 5, Carpațl — Spartan
3— 4 C.S.M. Borzeștl —
3—4, Dinamo — Spanac 
5—2. Carpațl — Politehnica 2—5, 
C.S.M. Borzeștl — A.S.A. 3—4, 
Politehnica — Spartan C.S.Ș. I 
3—3 (18—23), Dlnamo — A.S.A.
3— 4 șl Carpațl — C.S.M. Borzeștl
4— 3. (Constantin ALBU — coresp)

ORADEA : Rapid Oradea — 
Steaua 1—6, oțelul Tîrgovlște — 
Petrochimistul Pitești 3—4. Rapid 
— Constructorul M. duc 0—6, O-

— constructorul Alba I-jlia 
Constructorul M. Clue — 

Steaua 3—4, Petrochimistul — 
Constructorul Alba 1—5, Construc
torul M. duc — Oțelul 7—6. Con
structorul Alba — Steaua >—5. 
Petrochimistul — Rapid 2—5. oțe
lul — Steaua 1—4. Constructorul 
Alba — Rapid 3—2 *1 Construc
torul M duc — Petrochimistul
5— L Oile GHIȘA — coresp.)

C-S-S. 1 
Dinamo 
C.S.Ș. 1

A.S.A.

In Divizia ,,A“ de

STEAUA $1 DINAMO-VICTORII CLARE,
FARUL-ÎNVINSĂ LA BAIA MARE

DIVIZIA A“rrM

DE BASCHET (m)

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
1
I
I
I
I
I
I

C.S.U. Sibiu (36—34.
76)., I.CX.D. — raU- f7—79 (46—
45)
L Steaua 15 15 0 1575: 996 30
3. Din. Buc. 15 14 1 1560:1657 39
X Dta. Or. 15 9 < 1213:1159 24
4. LCXD. 15 9 6 1161:1199 94
S. C.S.U. Sib. 15 8 7 1111:1262 23
6. Farul 16 6 9 1188:1272 21
7. Rapid 15 6 t 1305:1954 31
8. Acad. Mii. 15 1 1 1139:1286 21
t PoW. Buc. 15 5 18 1190:1364 20

:e I.M.U.A.S. 16 4 11 1135:1947 19
11. PoU. Iatf 15 4 11 1100:1277 19
lî. „V Cj.-N. 15 4 11 1172:1369 1»

I
I
I
I

Iată un titlu de comentariu cu o „cheie" 
și jumătate") pe care nu am căutat-o, 

ci ne-a fost oferită de Sportul studențesc, e- 
chipă despre care simpatizanții săi cei mai 
glumeți susțin că favorita lor ar ciștiga 
ușor campionatul dacă el s-ar juca numai... 
in deplasare. Teorie cu o fantezie seducătoare 
tocmai pentru că are mai multe grăunțe. 
de adevăr : 1) Unsprezecele lui Iorgulescu 
— Hagi — Mircea Sandu este de regulă o 
spaimă pentru formațiile gazdă, betonul a- 
părării sale fiind dublat de contraatacuri 
care adeseori nu iartă, „croșeele" lui Hagi 
sau M. Sandu fiind în repetate rînduri ne
cruțătoare ; 2) 
studențesc 
performanță acasă, . _
din deplasare transformindu-se nu 
pe terenul propriu într-o mașinărie 
sensibilă care

Pe baza 
întemeiat pe 
priza" de la Bacău o tmpărțim la

Uimitor, dar real, 
ratează (de cîțiva ani) 

inexpugnabila

se „gripează" din te : 
acestui raționament 
numeroase precedente,

DUPĂ A
DINAMO
F.C.M. BRAȘOV

2 
O

(0)

i bun ; timp 
clrcc

Sportul 
marea 
redută 

o dată 
(prea) 

miri ce. 
realist, 

, „sur
dei.

SI JUMATATu
plecînd de la premisa că | 
ria Sportului in orașul del 
ar fi fost o adevărată surpi

La Buzău, tn schimb, o 1 
care ar fi „încuiat" tot Prod 
sorul" Constantin fiind egal 
„elevul" petroșenean Szekell 
efort, cu surprinzătoare dii 
acest campionat. A.S.A. TJ 
un punct mare la Slatina I 
chipe redutabilă pe teren I

Din restul etapei * cond 
campionat a Pl 
și... „golul prel 
Dinamo, gol dJ 
joacă pe gazd

victorie în 
(în sfirșit !) 
Mulțescu pe 
care și azi 
scrie...

Așteptăm, 
duminica 
dacă ne L 
Timișoara, Steaua la Orade 
tea Craiova la Brașov...

mult 
o etaj

evident 
viitoare, 

gîndim că Dinal

INTRAT IN JOC ANTREN

Stadion Dinamo ; teren 
frumos ; spectatori — circa 8 000. 
Suturi : 18-1 (pe poartă î 10-0}. Cor
ner* : 12-6. Au marcat : REDNK2
(min. 51) MUlfESCU (min. 54).

DINAMO j Moraru - REDNKZ, Al. 
Nicoloe, I MARIN, Movilă - And one, 
Suciu, Drag nea — Tâlnar (min. 46 
MULȚESCU), Augustin (min. 69 Td- 
ba), Orac.

F.C.M. BRAȘOV: .)O RD ACHE - 
Bolan, STEFAN, ........ .....................
Spirea, Gherghe 
Ben ța, Kromer — 
(mm. 88 Coder).

A arb?trat satisfăcător S. 
(Tlrgovifte) ; Ic linie, ambii cu sem
nalizări greșite, M. lonescu (Tîrgo- 
riste) 'i V. Antohi (lasO-

Trofeul Peischorschl : J0.
La speranțe : 1-0 (1^)).

NAGHI. 
(mln. 88 
Vâldeon,

Monclu — 
Moțomon), 
R. Vosile

Necțulescu

Și In prima repriză Dina
mo a dominat teritorial, dar a 
evoluat în ritm de... vals vie-

REMIZA DE
BACĂU, 25 (prin telefon). 

Remiză de mare luptă la Ba
cău ! O aprigă dispută între e- 
lanul gazdelor, cravașate de 
situația In clasament, si ruti
na oaspeților, care s-au apărat 
exact, opunîndu-se uneori — 
în ultimă instanță — atacu
rilor continue, conduse cu mult 
curai de Mihuț mai ales după 
pauză. Băcăuanii au forțat 
din plecare, oblieîndu-i pe 
bucuresteni să i 
treimea proprie, 
lipsit, insă. Mai 
mul sut pe poartă

au 
oblisindu-i 

se maseze tn 
Ocaziile au 

mult. DTÎ- 
___ ____ ___ _______ I a fost tras 
de Hagi (min. 25). tn replică.

a
De lingă bară, 

individuală 
In min. 40 
balonul în 
sut nuternic

in min. 33, Penoff 
ternic. 
acțiune 

.reușită.
trimite 
după un 
de Avădanei In bară, 
trul nu acordă gol el

tras pu- 
după o 

foarte 
Soiman 
poartă, 

expediat 
dar arbi- 
fluierind

nez, neinspirat, permițînd ast
fel apărării brașovene, bine 
grupată, să închidă toate cu
loarele de șut. O singură dată, 
in min. 29, campionii puteau 
deschide scorul, însă Suciu a 
reluat slab, cu capul, din po
ziție ideală, exact în brațele 

alui Vasile Iordache. Atît 
fost, și a fost prea puțin !

Meciul a început de fapt din 
min. 46. Țălnar n-a mai reve
nit de la vestiar. L-a înlocuit 
antrenorul secund Mulțescu 
sub impulsul lui gazdele 
forțat reduta brașoveană 
toate liniile. în min. 51, 
șut-centrare al lui Suciu a fost 
interceptat, în careu, de RED- 
NIC, fundașul dinamovist a- 
juns din nou pe post de vîrf, 
apărătorii brașoveni n-au mai 
intervenit hotărîti și Iordache 
s-a văzui obligat să scoată 
pentru prima dată balonul din

MARE LUPTA

Si 
au 
cu 
un

plasă. Trei i 
un alt tun 
pornit decis 
ților și a f 
ximativ 18 
măieslria-1 
ȚESCU și 
poartă pe Ii

Au urcat 
portarul Iod 
pînă in mi 
venții exce 
rii partidei) 
nalizat greș 
de ei văzu] 
dinamoviștil 
în repriza s 
pitolele — 
sub semnul 
mentele cel 
re sînt, des 
seta alătura

SPORTUL

înainte. sanctionînd faultul 
lui Avădanei. care a urmat 
poziției de ofsaid semnalizată 
de tușierul Curt. In min. 45. 
Mihuț expediază o 
care sugerează 
de ansamblu a echipei gazdă.

După 
un pas 
Voinea 
Apoi, 
dă creste, 
oără. băcăuani 
ocazii, ca aceea a lui 
(min. 78) cind șutul lui 
apărat 
Zariosu.

destul de șters pe 
partidei. ..prinde" 
spectaculos, golul 

Zariosu 
minute

„bombă" 
suDerioritatea

pauză. M. Sandu e la 
de gol (min- 48). dar 
blochează senzațional, 
presiunea echiDei gaz- 

alb-negrii
au

se a- 
cîteva 
Mihuț 

I este 
cu dificultate de 
In min. 81 Avăda- 

oar- 
un 

Dare 
aDă- 
sint

Stadion ,,23 
timp frumos ; 
Șuturi : 11—4 
nere : 6—4. I

S. a BACÂI 
Cârpaci, Arte 
Avâdanei. Ad] 
Penoff (min I

SPORI^kSli 
M.
MUNTEANU I 
Bucurescu), B 
he$ (min. 80 
Hogi.

A arbitrat a 
nie : I. Cot I 
V. Curt (Med 
șeii.

Cartonașe q
GULESCU, Bd 

Trofeul Petsl 
La weranțelnei. 

cursul 
voleu 
inevitabil, dar 
ră. Ultimele
dominate dq duelul în care se 
angajează elanul nestăvilit
al lui Mihuț și rezistenta lui 
Iorgulescu. Si astfel. oarti-

da se înd] 
In care S. i 
aproape de

DINAMO — CJ3.M. SIBIU
3 (17—3). în așteptarea medului 
cu R.C. Gri vi ța Roșie, din ulti
ma etapă a turudud, dlnamovlș- 
tiă au făcut o excedente repeti
ție generală, In compania unul 
adversar dirz, care n-a aban
donat lupta, nici cînd scoru] «e 
cristalizase net In favoarea gaz
delor........ XV--le lui I. Țuțuianu
a avut o prestație convingătoare 
în condițiile în care marea ma
joritate a jucătorilor au acționat 
cu mult aplomb In special 
Boroș, Bucan, C. Gheorghe, Pa- 
raschiv, precum și cele două no: 
achiziții, acum la prima prezență 
in Divizia ,,A“. Semen și Rădu- 
canu, proveni ți de la C.S.Șc. Lo
comotiva București. Apetitul o- 
fensiv al dinamoviștilor a fost 
reflectat șl prin cele 5 eseuri 
înscrise — în ordine de Zafiescu 
(min. 4). Aldea (min. 17). Pa- 
raschîv (min. 26). Semen (min 
61) și Podărescu (min. 73). două 
fiind tranasformate de I. ~ 
stantin. Podărescu a completat 
..zestrea- echipei sale cu o l.p. 
(min. 11). Pentru C.S.M. Sibiu 
repetăm, un adversar foarte te
nace. în cîteva situații (min 
38. 54 și 59) foarte aproape de 
finalizarea unor eseuri și 
a ratat două l.p. diin poziții 
te bune, a ' înscris Ignat 
IB) din l.p. De remarcat 
tul că în condițiile unui 
ereu. moale în spațiile de 
ambele formații au înțeles să 
joace în spdriitul fair-play-uJui, 
contribuind și in acest fel la
reușita întrecerii. Foarte bun
arbitrajul lui Th. Witting. (Tibe- 
riu ST AM A).

STEAUA — POLITEHNICA IAȘI 
4G—7 (12—7). Două jumătăți de
rrart.idă pa-că fără... legătură în
tre e’e ! în prima parte, bucu- 
reștenii nu au putut fringe de- 
cît anevoie dîrzenia oaspeților 
d teren ța fidnd făcută de trans
former! (Codol — 2 l.p.. Ale- 
xandru — transformare, față de 
o i n. Doroftel), cu egalitate la 
e«5"’ir: ț]e activi
m --- q grămada — T. Co
man, respectiv Doroftel. După

pauză, 
l&nțuit, _ 
sele. construind inspirat faze in
cisive, aplaudate la scenă des
chisă. A tost, mai tatii, eseul Iui 
C. Florea (el. T. Coman, Hun- 
teanu, Murariu șl, în fine !, Văr- 
zaru fiind remarcațil spectatori
lor șl... cronicarului), urmat de 
alte cinci șarje care mai de care 
mal frumoase, încheiate tn butul 
advers de Coman, Codol, M. Toa- 
der, Murariu și Dumitrescu. Trei 
dintre aceste eseuri au tost trans
formate de Codoi, două de Ale
xandru. Pe scurt, o partidă in
teresantă, cu o excelentă repriză 
secundă, La reușita întCnirii a- 
dudndu-șl contribuția, atlt dt 
l-au ținut puterile, și ieșenii. A 
arbitrat V. Marinescu. (Geo 
RAETCHI).

Con-

care 
foar- 
(min 
fap- 

teren 
„22“

tasA, campioana a-a dez
legând tot mal bine pa-

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE
— FARUL CONSTANȚA 3—0 
(0—0). Deși desfășurată pe un 
teren mocirloe, partida a fost de 
bună calitate, cu contribuția am
belor echipe. Băimărenii au fă
cut cel mai bun meci din acest 
sezon, cîștigînd prin lovitura de 
pedeapsă transformată de Osiac. 
A arbitrat I. Davidoiu. (A. Cri- 
șan, coresp.)

ȘTIINȚA PETROȘANI — GLO
RIA P.T.T. ARAD 19—10 (3—0),
RULMENTUL BÎRLAD — R.C. 
GRIVIȚA ROȘIE 0—4 (0-0). (Co
respondenți : T. Cornea, M. 
Paiu.)

In clasament, conduce STEAUA
— 24 p, urmată de Dinamo 22 p 
și Farul 20 p.

Seria a n-a : „U" 16 Februarie 
Cluj-Napoca — Rapid Chimia Bu
zău 0—19 (0—13) !, Gloria Buc. — 
Metalurgistul Cugir 9—6 (0—6),
Politehnica Timișoara 
Construcții Sportul 
12—3 (6—3), Milcovul 
Olimpia Mașini Grele 
C.S.M. Suceava 
dia 15—0 (3—0). 
O. “ “ “ “

— C.S.U. 
studențesc 

Focșani — 
8—7 (4—3), 

• T.C. Ind. Mi- 
Corespondenți : 

Lazăr, D. Moraru-Slivna, C. 
Crețu, Manoliu, I. Mîndrescu, 
Conduc tn această serie C.S.M. 
ș..„eava șl Rapid Buzău, cu cite 
22 p.

Au luat sfirșit primele turnee de volei (m)

Primele turnee pe grupe va
lorice din campionatul masculin 
al Diviziei ..A- de volei s-au În
cheiat ieri. /

CRAIOVA, 25 (prin telefon). In 
ultimele etape ale turneului 
fruntașelor atenția a fost reținu
tă de derbyul dintre Dinamo șl 
Steaua, echipele care se deta
șează net ca pregătire și valoa
re. Acestea și-au continuat s m- 
bătă seria victoriilor. Dinamo 
treclnd ușor de Eloond Dinamo 
Zalău (fără Tutovan) cu 3—0 (10, 
7, 5). iar Steaua de Explorări 
Baia Mare (echipă cam ștearsă 
in acest turneu) cu 3—0 (8. 11. 
13). Tot simbătă, Universitatea 
C.F.R. Craiova a dispus de Trac
torul Brașov cu 3—1 (—8. 9, 12. 
5) intr-un joc mal echilibrat In 
care s-au remarcat Daha, Sto- 

Ferariu,
___ s-au remarcat 
îan, Pascu, respectiv 
Kosma și Hinda.

Duminică, înaintea 
Tractorul a furnizat o 
surpriză. întrecînd net 
rări: 3—0 (12. 5. 13},
versitatea C.F.R. (cei mad buni: 
Stoian, Daha șl Băloi) a dispus 
clar d.e Eloond Dlnamo, cu 3—0 
(12, 7, 1). Derbyul Dinamo -* 
Steaua, care a încheiat turneul, 
a oferit un 
balistic, în 
ceput bine, 
blocaj și în 
primul set, 
avea să cîștige cu 3—1 (—13. 9, 
12, 8), a trecut la oîrma jocul ud, 
grație forței de atac șl blocaj, 
dar mai ales omogenității sexte
tului de bază (o singură schim
bare, de o... minge, în tot me
ciul). O partidă, totuși, de luptă,

derbyulul. 
frumoasă 

pe Explo- 
lar Uni-

1).
bun spectacol volei- 
care steliștil au în- 
fiind superiori la 
linia a doua. După 

Insă, Dinamo, care

in care a Incfntat duelul tineri
lor trăgători Pop — Dascălu. 
DINAMO: Căta-Chlțiga, Enescu 
(Gheorghe), Gîrleanu, Pop, Vrin- 
cuț, Păușescu; STEAUA: lonescu. 
Dascălu. Pentelescu, Pralea. Mi
na, Șoica (au mal jucat Spnu. 
Maca vel și Constantin). Arbitraj 
corect: FI. Scorțaru — V. lones
cu. (Ștefan GURGUI, coresp.)

CARANSEBEȘ, 25 (prin tele
fon). Is grupa valorică secundă, 
simbătă. C.S.U. Oradea, fără a e- 
volua la o cotă deosebită,a dispus 
cu 3—0 (13, 9, 11) de C.S.M.U. Su
ceava, care a făcut un joc de
zordonat. Remarcați: Năsăudean, 
D. Dragoș șl Teleagă de la în
vingători. „Poli" C.S.Ș. Timișoa
ra a întrecut cu 3—0 (9, 10, 14) 
pe C.S.M. Caransebeș, care a re
simțit eforturile din ziua prece
dentă. Sublinieri: Cionca, Grădl- 
naru, Czik, respectiv Iordan. Ști
ința Motorul Bala Mare a dis
pus la un scor si mal detașat: 
3—0 (11. 5 4) de Calculatorul
București, Remarcări: Ghic,
Mihalca, Szilaghl, respectiv Ion.

Duminică. C.S.U. Oradea a ju
cat foarte bine și a învins pe 
Calculatorul cu 3—1 (—11, 10, 8, 
4), avînd în Răduță, Petruș și 
Terbea cei mal buni jucători. 
Știința Motorul n-a lăsat nld un 
set gazdelor: 3—0 (9, 14, 10) cu 
C.S.M.. învingătorii Dractlcînd un 
joc cu atacuri în torță șl precis 
în apărare. Remarcați: Marc, 
Gliic, Roncsik, respectiv Roiban. 
C.S.M.U. Suceava a învins pe 
Politehnica C.S.Ș. Timișoara cu 
3—2 (—2, M, —5, 14, 14)- Intr-un 
meci de mare angajament 
(Nlcolae MAGDA, coresp.)

S-a încheiat Divizia „A" la
ÎNVINGĂTOARE - „U“ CRAIOVA

Campionatul Diviziei „A* pe 
echipe la tenis de masă s-a în
cheiat cu victoria scontată a for
mațiilor UNIVERSITATEA^ CRA
IOVA (masculin) și 
>83 BUCUREȘTI 
menținîndu-se în fruntea 
mai bune echipe

' MASCULIN
CRAIOVA. Echipa Universitatea

I Craiova (V. Florea, C. Toma,
S. Crișan, E. Florescu. M. Firă- 
nescu, antrenori V. Bălan șl M. 
Boboclcă) a cucerit pentru a 
treia oară consecutiv titlul de 
campioană. Sportivii de la Pro
gresul IIRUC București au re
trogradat In grupa a doua. RE
ZULTATE: Universitatea I cu
Progresul 9—0. cu Universitatea
II 8—9, cu A.S.A. Muntenia Bu
zău 9—0; Universitatea II cu Pro
gresul 9—2, cu Muntenia 9—2; 
Muntenia cu Progresul 9—6 CLA
SAMENT: 1. Universitatea I Cra
iova 28 p. 3. Universitatea n

JUVENTUS 
(feminin). ele 

celor

tenis de
(m) Șl I

Craiova 23 
nia Buzău 
IIRUC Buci
POVICI —

ARAD. Fd 
Juventus ’81 
Enulescu. d 
ca Cheler, 
haela Angb.| 
DumitrescuU 
doua oară 
tn timp ce 
a retrograd] 
valorică. R3 
cu înfrățire] 
Mare 5—3, | 
C.S. Arad J 
înfrățirea 3 
frățlrea 5—ol 
ventus *83 H 
Arad 26 p. 
p, 4. înfrăți 
(O. berbe4

Grupa a 1 
nun te zlJ

ADMINISTRAȚIA DT STAT LOTO PmflS
e REZULTATELE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 25 NO
IEMBRIE : 1. s.C. Bacău — Spor
tul studențesc X ; 2. Corvinul — 
Rapid București 1 ; 3. F.C. Ar
geș — Chimia Hm. V. 1 ; 4. As- 
coll — Roma X ; 5. Atalanta — 
Avellino X ; 6. Florentina — In- 
ternazionale X ; 7. Lazlo — Como 
1; 8 Milan — Sampdoria 2 ; 9. 
Torino — Verona 2 ; 16. Udinese 
— Juventus 2 ; 11. Leee — Genoa 
1 ; 13. Taranto — Bari X : 13. 
Varese — Pisa X.

Fond total de cîștiguri: 1.677.773 
lei, din care 189.176 lei, report la 
categoria 1.

• NUME1
TRAGEREA 
EXPRES Di

faza I : Eț 
37 25 5 ; Exd 
8 36 4 34 : 1 
gerea a m- 
Extragerea J 
Extragerea a 
25 ; Extrage!
4 1 as ; Exu 
30 5 23 10 ;
22 28 36 33 2 
tiguri 1.565.54



victo- 
■ița nu

‘ totală, 
„profe- 
r de 

iasă in 
ti în 
obține 

nei e-

doua
I Iași 
ătrînui 
tbalist, 
rcă ar 

de la 
vărului 

la 
ersita-

M. P.

TONUL IL
. TEAUA 4 (3)
„POLI" TIMIȘOARA 1 (0)

Stadion Steaua ; teren foarte bun ; 
timp frumos ; spectatori - circc 
25 000. Șuturi : 22—6 (pe poortd :
12—3). Cornere : 11—2. Au marcat : 
BELODEDICI (mln. 29). MAJARU 
(min. 31 $1 min. 40 — ultimul din
11 m), PUȘCAȘ (min, 71), respectiv 
ȘUNDA (min. 48).

STEAUA: Ducadam - BĂRBULESCU, 
BUMBESCU (min. 78 TâtSran), BELO
DEDICI. Eduard - STOICA. BSloni. 
Pușcaș, MAJARU — Balint (min. 46 
Soare), Pițurcâ.

„POLI- • Moise - SUNDA, VUS 
CAN, DUMITRU, Pascu - Mureșan, 
Rotariu, Manea, Bozeșan M (min. 69 
Oancea) - Bolba Gluchîci.

A arbitrat satisfăcător M. Salomlr ; 
la linie : M. Man (ambii din CluJ- 
Napoca} șl M. Stâne seu (lași).

Cartonașe galbene : MAJARU. MU
REȘ AN, VUȘCAN.

Trofeul Petschovschî : 10.
La speranțe : 1-0 (1-0).

lai tirziu. 
Marin, a 
kil oaspe- 

la apro- 
Ecutat eu 

MUL- 
intrat în 
ei : 2—0. 

prim-plan 
e a avut 
ba inter- 
și tușie- 
au seru

ri numai 
L victoria 
I superiori 
Itoate ca- 
I fi pusă 
Bar argu- 
Ivingătoa- 
p din ca-

Aproape o Jumătate de oră 
de... nervi in tribunele bine 
populate de suDorterii Stelei

OASPEȚII,
SLATINA, 25 (prin telefon). 

Partida dintre F.C. Olt și 
A.S.A. Tg. Mureș a avut un 
început destul de promițător, 
echilibrat, cu acțiuni ofensive 
frumos concepute și bine des
fășurate de ambele părți. Trep
tat insă gazdele au trecut la 
cîrnla jocului, atacînd cu mai 
multă insistență, mai variat și 
mai periculos. După două ra
tări din situații favorabile ale 
lui Kallo (min. 12 și 13), care 
a șutat imprecis, scorul a fost 
deschis in min. 19 : Hanghiue 
a centrat lung, de pe dreapta 
spre stingă, Ia Georgescu, aces
ta i-a pasat lui TURCU, în 
apropierea punctului de la 
11 m, și vîrful de atac al Oltu-

APADATORIII.
vtmu sa asis>K m a aoua in- 
frîngere consecutivă a lui 
Poli" la un scor confortabil 

tn tot acest timD echiDa din 
Ghencea a dominat net dar 
steril : mijlocașii mai du- 
tin Stoica au greșit nume
roase Dase iar vîrfurile" au 
făcut să se vorbească din ce în 
ce mai aprins de... absenta lui 
Lăcătuș. A venit însă min. 
29 și. o dată cu el. inspirația 
celor din ultima linie : Băr- 
buîescu a executat. înalt. în 
careu o lovitură liberă de la 
circa 20 m, lateral dreapta, și 
BELODEDICI bine plasai, a 
reluat cu capul, de Ia 8—10 m, 
în colțul scurt. A fost golul 
care-i trebuia Stelei Dentru 
a ieși din starea de surescitare 
nemotivată ? Cert este fap
tul că doar două minute mai 
tirziu notăm prima acțiune- 
snur. o eombinatie de natru 
pase. Ia capătul căreia MA
JARU plasează balonul ia 
plasă. din mijlocul suprafe
ței de pedeapsă. Steaua Insistă 
si duDă 2—0 dar golul 3 îl

MAI APROAPE DE
lui a driblat scurt un adver
sar, trimițind apoi mingea in 
plasă. în minutul imediat ur
mător, Hanghiue (puțin inspi
rat in acest joc) pătrunde sin
gur in careul advers, dar por
tarul Varo ii plonjează curajos 
la picioare, evitind astfel un 
gol ce părea iminent

Repriza secundă are cam a- 
celași aspect F.C. Olt menține 
Inițiativa in joc, însă atacurile 
sale nu au suficientă claritate. 
Iar tirul înaintașilor este im
precis (Georgescu — min. 51, 
Kallo — min. 58). în schimb, 
acțiunile ofensive ale mureșe
nilor sint mai simple, dar mult 
mai tăioase. După o mare ra
tare a lui Fanici (min. 69).

BFIODEDICI I
,uune cu -uacuisui arbitrului, 
care la un duel corect Dentru 
minge Vuscan-Piturcă îl 
sancționează în mod greșit 
pe timișorean : penalty-ul va 
fi transformat de MAJARU. 
De la precipitarea dinain
tea scorului Steaua trece 
acum la o prematură deconec
tare de care profită (la Duțin 
timp după pauză) SUNDA : 
el ajunge nestingherii oină 
în apropierea careului mic. 
de unde înscrie cu ușurință. 
Apoi, ca și în prima repriză, 
jocul se va desfășura mai mult 
la poarta lui Moise. Vor a- 
părea, desigur, și destule oca
zii de majorare a scorului 
(cele mai clare — ratate de 
Pițurcă. în min. 73. și Soare. în 
min. 88). dar golul echipei în 
ofensivă va veni, cum se In
timul 3 in fotbal, cu totul Im
previzibil și anume la un sui 
expediat, de Ia circa 36 m, de 
PUȘCAȘ, care a trimis mingea 
sus. Ia „păianjen".

Gheomhe N1COLAESCU

VICTORIE
F. C OLT 1 (1J
A.S.A. TG. MUREȘ 1 (0)

Stod-on „1 Mo.- : lena focrta 
circc 3 OOC Șuturi : ZZ—11 (pu poartâ: 
S-4-. Conwr* : 13-2. Aa ■■rrat t
TURCU (min. W) -«pecvv FODOR 
(•In. 74).

F. G OLT : Nta - PracwKtâ. M. 
Zcnnflr. Cât». Crtc« - KALLO. To- 
bocu, Eft.ir.:« (m-a. Minoc). Hon 
ghioc (aht. 44 M. Fopooan - Ta-cw. 
Goorgeocv.

A^JL : VARO - Sraba. JBSI. 
ISRR. Fodor - L Fopa. Bc* ■. G 
llo (min 44 Fa-c) - CSbrcor Bo- 
teran («io. 41 L Mario.). MUNTEAN.

A arbitrat ioana f .na D. Fakaacs ; 
la UK. : P IHaaca <fc» Baeo-
raști) ri Gh. CcMtorȚa (**. V’caa'.

MUGURUL SPERANȚELOR IN COPQU
IAȘI, 25 (prin telefon). „A 

venit soarele și pe strada noas
tră", o remarcă, și la propriu 
și la figurat, a unui specta
tor. Pentru că duminică a 
fost o primăvară autentică în 
Copou. însă primele raze de 
soare în teren și-au făcut a- 
nevoie Ioc. Studenții erau 
marcați psihic, iar oaspeții 
s-au grupat bine în defensivă, 
ieșind deseori tăios pe contra
atac. După prima jumătate de 
oră de joc, doar cite două faze 
mai arătări la cele două porți, 
care ‘confirmă un oarecare e- 
chilibru : șut Paveliuc, Mia re
tine jos lingă bară (min. 6); 
Biro pune „latul* la 6 m, dar 
bara se opune deschiderii sco
rului (nfin. 15); la fel și An
ton, în min. 16, la șutul lui 
Nemțeanu și in min. 24 cînd 
stopează acțiunea lui Doroban- 
țu. Mugurul speranțelor Ieșe
ne iși face apariția în mln. 35: 
Sigmirean ii deschide pe BIRO, 
care (ișnește printre centralii 
băi mireni și șutează peste Mia, 
ieșit : 1—9. La reluare, minute 
bune am asistat la un joc de 
uzură, eu un plus de insisten
ță din partea băimărenllor; 
de fapt a fost repriza lor. Po-

POLITEHNiCA ,AS, (1)
F. C. BAIA MARE >

Stadion „23 August” ; teren oun ; 
timp frumos, oțirffâvâratec ; spectatori 
- circc 4 00C. Șuturi ; 11—11 (pe poar
tă : 6—4). Cornere : 7—6. A marcat : 
BIRO (min. 35)

POLITEHNICA : Cîmpeanu — Mun- 
teanu ANTCN URSU (min. 58 Aga- 
che), Ciocîricn — Pavelîuc, Sigmirean 
(min. 77 M Radu) Burduîan. Cânâ- 
nâu - Domcschin, Bjro.

F. C. BAIA MARE • Mio - Catena 
(min. 66 Raznai), Condruc, Ret, Wei* 
ssenbacher - BĂLAN, MURE$AN. D. 
Moldovan, Lucaci — Nemțeanu. Doro- 
banțu.

A arbitrat bine R- Petrescu (Bra
șov) ; la linie : A. Porumboiu (Vas
lui) și C. Gheorghițâ (Brăila)

Trofeul Petschovschî : 9.
La seerante • f—1 (0—

litehnica duce greul în defen
sivă și are o singură „bombă* 
in min. 64. prin Burdujan. Fi
nalmente, echipa băimăreană a 
rămas cu satisfacția, platonică, 
desigur, a superiorității la 
numărul acțiunilor, iar formația 
ieșeană cu 2 mari și reale 
puncte în clasament, de care 
avea nevoie ca de aer.

Adrian VASILESCU

CANONADĂ LA CELE DOUĂ PORTI

FUNDAȘII SUPLINESC ATACUL GAZDELOR..
> ■ »

Trofaai
3-t t»-r

eren bun ; 
circa 8 000- 
6—3). Cor- 

k Andrieș,
Viscreanu, 

M, MIHUȚ,

(min. 89 
IA — Ter- 
*1. Sandu,

km î kj fi
lo iești) ți 
îl cu gre
ii EA, IOR-

.remiză* 
fost mai
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ihipe

'83 (f)
Munte- 

?rognesul 
(V. PO-

HUNEDOARA, 25 (prin te
lefon). Cită emoție în tribu
ne, cit de mult s-au perpelit 
gazdele in acest meci ! Primul 
șoc al suporterilor hunedoreni 
s-a consumat in min. 3, tind 
după dominarea vizibilă a 
gazdelor, Ștefan Popa, din ca- 
retf, de la 10 m, a greșit de 
puțin ținta porții Iui Alexa. 
După această fază, Corvinul 
s-a instalat temeinic în tere
nul feroviarilor, combinînd însă 
exagerat, fără a realiza acțiu
ni periculoase de atac. Nu este 
mai puțin adevărat că ferovia
rii n-au lăsat culoare adver
sarilor, apărîndu-se cu străș
nicie. Abia in min. 20 Klein, 
l-a pus pe Mateuț in poziție 
ideală de gol, dar acesta, de 
la 7 m, a ratat incredibil. Gaz
dele devin tot mai nervoase 
m joc, acțiunile lor nu se 
limpezesc deloc, în ciuda e- 
forturilor făcute de Klein și 
Gabor. Pe fondul unei domi
nări insistente, in min. 33 Ma
rinescu trimite o minge lungă 
pentru Cioacă, acesta trece de 
Mărginean, Alexa respinge eu 
piciorul de la 20 m și Agiu 
șutează cu boltă de la centrul 
terenului. Tribunele îngheța
seră, însă mingea a căzut doar 
pe plasa de susținere a „trans
versalei"...

în min. 59, gazdele vor 
înscrie golul victoriei, realizat

CORVINUL 1 (0)
RAPID 0

Stadion „Corvinul" ; teren macle : 
timp însorit primăvăratec ; spectatori
— circa 12 000. Șuturi : 72—11 (pe
poarta : 7—4). Cornere : 6—3. A mar- 
cot : NICȘA (min 59).

CORVINUL : AJexa - NICȘA. Du
bi nciuc. Mârg:nean, BOGDAN — I. 
Petcu (min 8C Golan). Ones, KLEIN

— Gabor (min 69 Tîmoveomi), Mc- 
ieuț, Vâetuș.

RAPID : Mânu - Marinescu, M. 
GRIGORE. Scmeș, Bocoi - RADA 
AGIU, Șt. Popa (min. M Tlrâ), ion 
Ion — Cioocâ (mln. 73 Teodorexcu), 
Goanță.

A orbîtrot eetisîocStor O. Ștreng î 
ta linie : C. Pădurârițel (ambii din 
Oradea) țl I. Târcan (Reghin — cu 
greșeli în aprecierea ofsaidului).

Cartonate galbene : VÂETUȘ, AGIU, 
ȘTEFAN POPA

Trofeul Petsehorschî : 9.
la speranțe : 4—2 (3-2).

de eci doi fundași de margi
ne : Bogdan centrează de pe 
stingă, aproape de linia de 
corner, și NICȘA înscrie ea 
capul : 1—0. Din acest moment, 
gluleștenii ies la Joc, au Iniția
tiva, hunedoreni! se apără, dar 
se vor clătina in min. 65 și, 
mal ales, in mln. T6, dnd Agiu 
a avut in picior golul egaliza
tor la numai 7 m de poartă.

Stelian TRANDAF1RESCU

SURPRIZA „LANTERNEI ROȘII

axspeții revșesc egala rea (p« 
care • apreciem ea ■rritili) 
la min. 74, prin fvadașaj FO
DOR, care a fâect • raleadtdi 
curși pe partea rtingă și a 
șutat apoi puternic și înșelă- 
tor, Lăsindu-I spectator pe por
tarul Nițn. Tot A-SJL. este mai 
aproape de victorie tn final 
Ciorceri trimițind pe Engă 
poartă in min. 89 dintr-o po
ziție foarte bună.

Constantin F1RĂNESCU

PITEȘTI. 25 (prin telefon). 
Un meci care nu a trăit decît 
nrin fazele de poartă, pentru 
că oină la finalizare baloanele 
au ajuns greu, pe trasee anos
te. ocolite, lipsite de cursivi
tate. Gazdele lsi datorează 
victoria nu frecventei superi
oare a tirului declanșat (a se 
vedea caseta tehnică), d fap
tului că portarul vîlcean 
Mlrzea a fost mai puțin in
spirat deci: omologul său 
Cristian (aoesta a tutat si de 
un dram de șansă).

Toeul l-a dat MOICEANU. 
ta min 2, care înscrie eu un 
rut violent de la 25 m. expe
diat firi pregătire prealabilă, 
sarprituind și adversari, și 
eeeehipieri, și publicul spec
tator. Peste alte două minute. 
Anctța execută o lovitură 
liberă eu mare sete de egalare. 
iar Cristian respinse in ex
tremis. Activ. Ancuta va ur
mări in continuare eu obstina
ție eolul. dintre loviturile sale 
eea mal periculoasă fiind cea 
din mia. 30. dnd a nimerit 
bara verticală. După pauză. 
Gingu iese din umbra in 
care îl ținuse Ancuta în pri
ma parte a intilniril. preluîn - 
du-i rolul în min. 53, snlen-

F. C. ARGEȘ > (ț)
CHIMIA RM. VILCEA 0

Stadion ,,1 Mai* ; teren bun ; timp 
frumos : spectatori — circa 7 000. 
Șuturi : 12-10 (pe poartâ : 5-6).
Cornere: 6-2. Au marcat: MOICEANU 
(min. 2) și IGNAT (min. 62).

F. C. ARGEȘ : CRISTIAN - Badea, 
FI. Marin, STANCU, Tânase (min. 46 
VOICU) - Ignat, IOVANESCU, Moi- 
ceanu - Jurcâ, Panâ. Nîca (min. 69 
Macgelatu).

CHIMIA RM. VILCEA : Mîrzea - 
Teleșpan (min. 39 Niculcea), BASNO, 
Preda (min. 64 Udrea), Cincâ — Ver- 
gu, Lazâr Carabageac — GÎNGU, 
Buduru, ANCUȚA.

A arbitrat bine M. Axente ; la li
nie : D. Vâtran (ambii din Arad) și 
M. Constantîr.escu (București).

Cartonașe qalbene : FL. MARIN, 
PREDA, BUDURU.

Trofeul Petschovschî : 9.
La speranțe : 1—0 (1—0).__________

dida sa lovitură de cap este 
respinsă greu. în ultimă in
stanță, de Cristian. Dar ega
lul care se profila (poate cu
venit) este dejucat în min. 
62, de Nica — care execută un 
corner, de Mîrzea — care sca
pă balonul, și de IGNAT — ca- 
re-1 prelungește în plasă. La 
2—0. oaspeții au înțeles că 
nu mai e nimic de făcut

Ion CUPEN

IERI, ÎN DIVIZIA „B“

ireșteană 
(Cristina 
atu, An- 
ase. Mi
nor V. 
centru a 
mpioană, 
f. Mureș 
a grupă 
Juventus 
dmar B. 
1 3—5;
—3, cu 

cu In
i’: 1. Ju- 
i. 2. C.S.
Mare 21 
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esp.y. 
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vin-a:
de cîș-

BUZĂU, 25 (prin telefon). 
Surprinzătoare remiza „lanter
nei roșii" la Buzău, acolo unde 
în etapa trecută formația lo
cală înscrisese nu mai puțin 
de 5 goluri. De data aceasta 
însă Gloria a întîlnit un ad
versar extrem de agresiv, care 
a fragmentat mereu jocul prin 
faulturi repetate, apărindu-se 
grupat cu doi „închizători" (V. 
Popa și Szekely) in fața fun
dașilor centrali, reușind astfel 
să stăvilească incursiunile Iul 
Marcu și Cramer. în plus, for
mația locală a avut o linie 
de mijloc greoaie, care a cons
truit anevoios, deficitară mai 
ales la pasa decisivă. Chiar in 
min. 3 D. Georgescu a irosit 
o ocazie rarisimă, singur în 
careu, șutind pe lingă poarta 
lui Caval. în min. 13 din nou 
D. Georgescu a ratat singur 
din 6 m, iar în min. 20 Cra
mer a expediat balonul în ba
ră. Oaspeții apar rar tn atac, 
V. Popa (min. 25) șl Stana 
(min. 39) trimițind două șuturi 
puternic» care nu au nimerit 
ținta. La reluare. Tulpan, In
filtrat în atac, trimite un șut 
centrare care nimerește bara, 
mingea ricoșînd apoi exact în 
brațele Iui Caval (min. 60). în 
min. 63 ratează State, în min. 
65 îl imită Marcu și, în sfîrșit, 
în min. 69 gazdele deschid sco
rul : Marcu execută o lovitură 
liberă de pe partea stingă și

GLORIA BUZĂU 1 (0)
JIUL PETROȘANI 1 (0)

Stadion Gloria ; teren mocl. : timp 
frumos ; spectatori — circa 12 000. 
Șuturi : 12—9 (pe poartâ : 5-2). Cor- 
nere •• 6—1 Au marcat : T1CA (min. 
69). rwoecti» SZEKELY (min. 54).

GLORIA : Lazâr — Comâneseu, Tkâ. 
Mircea, TULPAN — Ghrzdeanu (min. 
54 Andriesei), ȘUMULANSCHI, Botaur 
— Marcu, D. Georgescu (min. 51 Sto
le) , Cramer.

JIUL : CAVA1 — P. Grigore, Ro- 
reseu. M. POPA Stana — V. Popa, 
Varga, SZEKELY — B. Popescu (min. 
78 StoJrreseu). Losconf, BALUȚA

A arbitrat foarte bine L Igna (Ti
mișoara) î la linie : V. Tîtorov (Dro- 
beta Tr. Severin), A Nicolescu (Pi
tești).

Cartonașe galbene t LASCONI, BA- 
LUȚA, STANA. COMANESCU.

Trofeul Petschovschî : 9.
La speranțe: 3-0 (1-0).

SERIA I
F.G CONSTANTA — OLIM

PIA KM- SABAT 1—• (0—0): B4- 
trtneanu (mln. W).

METALUL PLOPKST — CXA- 
HLAUL P. NKAMT *—• O—•) s 
Stăndoiu (mln. 4« « Taou
(mln. *4).

PKAHOVA CAU. PLODEȘTI — 
UNTAEA DINAMO FOCSANI *—1 
«•—«): Sotto (mln SS 11 »)
pentru Prahova, rulga (mtn. M) 
pestru Unirea.

OTELUL GALATI — CRIMLA 
FALTICKNI »—•-

PARTIZANUL BACĂU — PX- 
TROLUL PLOIBȘn j—i (O—1): 
Moraru (mln. TS). respectiv Mo- 
eaau (mln. «Zi d L Gușă (mln. 
79).

C.S. BOTOȘANI — DUNtUA 
GS.U. GALATI 0-0

FEPA 14 BIRLAD — MJTTA- 
LUL MANGALIA 1—1 (♦—4) : 
Sanda (mln. 7S <Hn n m sl er- 
SS) respectiv Peteanu (min. K).

A.S. MIZIL — CS.K SUCEA
VA «—2 (2—i): Lazăr (mln. 14). 
Sfanadu (mln ZS). A chim (mia. 
S7) Goia (mln. 40), respectiv 
Andrei (mln. Z3) si TBran (mia. 
O.

C.F.R. PAȘCANI — P.CJt. 
PROGRESUL BRAILA *—I (2—♦) : 
Koresi (min. M li M) sl Torni 
(min. «).

Relatări de la S. Naee, V. 
Princu, A. Cristea, T. SlrlopoL 
L Iancu, T. Ungureanu. C. Bur-

troto! Ploiești — T C. Constanta. 
TCJt. Progresat BrăCa — GS. 
Botosar.L

SERIA A U-a

T1CA se înalță trimițind ba
lonul cu capul in plasă. Ur
mează avalanșe de atacuri bu- 
zoiene irosite de State (min. 71 
și 77), Șumulanschi (min. 74), 
și Cramer (min. 78). Lovitura 
de teatru se produce în mln. 
84, ci nd Jiul reușește nesperata 
egalare, tot in urma unei lo
vituri libere, executată de Bă
ltită și finalizată de SZEKELY. 
care a profitat de indecizia 
fundașilor bnzoieni.

Gheorghe NERTEA

ghelea, R. Alexandreseu 
Enea.

d C.

1. DUNĂREA CSU 14 10 2 2 12- • 22
2. Petrolul Ploiești 14 9 3 2 2310 21
3. GF.R. Pașcani 14 8 1 5 21-18 17
4. F.C. Constanța 14 7 15 23-13 16
5. A.S. Mizil 14 7 15 28-30 16
6. C.S. Botoșani 14 6 3 5 17-16 15
7. Oțelul Galați 14 3 4 5 20-14 14
8. Olimpia Rm. S. 14 6 1 7 18-19 13
9. Prahova CSU PI. 14 5 3 6 15-21 13

10. Chimia Fâlticeni 14 5 3 6 14-21 13
11. Met. Mangalia 14 5 2 7 17-19 12
12. FCM Progr. Br. 14 6 0 8 18 21 12
13. C.S.M. Suceava 14 5 2 7 24-27 12
14. Unirea D. Focșani 14 5 2 7 17-21 12
15. FEPA '74 Bîrlad 14 6 0 8 18-24 12
16. Ceahlăul P. N. 14 4 3 7 21-26 11
17. Metalul Plopeni 14 5 1 8 15 23 11
18. Partizanul Bacâu 14 5 0 9 16-20 10

ETAPA VIITOARE (duminică
2 decembrie): Chimia Fălticeni — 
Prahova C.S.U. Ploiești, Dunărea 

J3.S.U. Galați — A.S. Mizll. Uni
rea Dlnamo Focșani — FEPA ’74 
Bîrlad, C.S.M. Suceava — Olim
pia Rm. Sărat. Metalul Plopeni 
— Partizanul Bacău, Ceahlăul P. 
Neamț — Oțelul Galați. Metalul 
Mangalia — C.F.R. Pașcani. Pe-

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
LP. ALUMINTU SLATINA 1—0 
0—0): Nlgnea (mm. W).

UNIREA ALEXANDRIA — DI
NAMO VICTORIA BUCUREȘTI 
0—0.

METALUL BUCUREȘTI — 
LM-A.S.A. SP. GHEORGHE 1—4 
(O—4): M. Petra (mln. O.

flacara automecanica 
MORENI — CARPATI MBtȘA 
4—1 (2—1): Toma (mln. 00). Ml- 
hăesca rmln. 41). Stroe (mln 
S( din U m). Bus (mln. 52). 
respectiv Fițan (min. 29).

TRACTORUL BRAȘOV — AU
TOBUZUL BUCUREȘTI 0—1 
(0—0): Zamfir (mln. W).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — C.S. TÎBGOVIȘTE 2—0 
(1—9): Beldie (min 0) sl Pena 
(mln. 71).

MINERUL MOTRU — CHIMI
CA TIHNA VENI 1—1 (0—0): Tri- 
fu (mln. 5S) pentru Minerul, 
Cenan (min. 54) pentru Chimica.

C.S.M. DBOBETA TH. SEVERIN 
— GAZ METAN MEDIAȘ 2—0 
(1—0): Iordache (mln. 2) șl Brl- 
hac (mln. 74 din 11 m)

ȘOIMII I.P.A. SIBIU — ME
CANICA FINA STEAUA BUCU
REȘTI 2—0 (1—0): Beleaua (mln. 
15) 81 Tiglariu (mln. 83).

Relatări de la P. Zaharla, M. 
Bizon, N. Tokacek, Gh. mnea, 
V. Secăreanu, D. Brănolu, G. 
Zugănaru, M. Focșann șl L Io

Minerul Motru. Gaz metan Me
diaș — Chimica Tîrnâvenl. Auto
buzul București — Dlnamo Vic
toria București. I.P. Aluminiu 
Slatina — Flacăra Automecanica 
Morenl. I.M.A.S.A. Sf. Gheorehe
— Tractorul Brașov.

Seria a IlI-a
GLORIA REȘIȚA — MINERUL 

CAVNIC 2—0 (2—0): Mihale
(mln. 27) șl Irimia (min. 32).

AURUL BRAD — AVINTUL 
REGHIN 1—0 (I—0): Merii (min. 
42 din U m).

F.C.M. U.T. ARAD — C.F.R. 
TIMIȘOARA 2—1 (1—0): Herga-
ne (min. 30. autogol) Erdell 
(mln. 50 din 11 m). respectiv 
Birbosu (mln. 37).

GLORIA BISTRIȚA — C.S.M. 
REȘIȚA 2—0 (2—0): Nicolae
(min. 4) și Moga (mln. 35).

UNIREA ALBA IULIA — ME
TALURGISTUL CUGIR 0—0

„V CXUJ-NAPOCA — STRUN
GUL ARAD 1—0 (1—0): FîsiC
(min. 43).

ARMATURA ZALAU — MINE
RUL LUPENI 5—0 (1—0) : Boca
(mln. 20). Nuțu (mln. 61), Taș- 
nadl (min. 75 si 85) si Păseuță 
(mln. 87).

STICLA ARIEȘUL TURDA — 
OLIMPIA SATU MARE 3—1 
(1—0): Bacoș (min. 28). Riza 
(mln. 57). Pașca (mln. 73). res
pectiv Bornizan (min. 78).

MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA
— IND. SlRMEI C. TURZII 1—0 
(1—0): Vlșan (min. 36).

Relatări de la P. Fuchs, Al. 
Jurcă. O. Bcrbecaru, I. Toma, I. 
Flllpescu, I. Lespuc, I. Domuță,

nesco.
1. DINAMO VICT.
2. Automatica Buc.
3. Șaimii IPA Sibiu
4. Autobutul Buc.
5. Progr. Vulcan
6. Mec. finâ Steaua
7. I.M.A.S.A
8. I.P. Aluminiu
9. Chimica Tîrnâvenl

10. Carpa|i Mirja
11. Metalul B,*c.
12. C.S. Tîrgoviște •
13. CSM Dr. Tr. S.
14. Flacâra Autom. M.
15. Tractora* Brașov
16. Minerul Motru
17. Unirea Alexandria
18. Gaz metan

14 I I 1 20-14 21 
14 ( 3 3 19- 9 1» 
14 7 1 5 26-14 14 
14 t 4 4 20-15 16 
14 7 1 6 22 20 13 
14 7 1 t 19-19 13 
14 4 3 5 15-17 15 
14 5 4 S 20-21 14 
14 6 2 6 20-23 14 
14 6 1 7 17-20 13 
14 5 3 6 16-23 13 
14 6 3 5 22-14 12 
14 6 0 8 17-21 12
14 4 3 7
14 4 3 7
14 3 5 6
14 4 3 7
14 5 0 9

* Echîpâ penalizatâ cu trei

18-21 11
16-20 11
7-11 11 

19-27 11 
16-24 10 
puncte

ETAPA VIITOARE (duminică 2 
decembrie): C.S. Tîrgoviște —
C.ș.M. Drobeta Tr. Severin, Me
canică fină Steaua București — 
Progresul Vulcan București, Car- 
pati Mîrșa — Unirea Alexandria. 
Automatica București — Metalul 
București Șoimii I.P.A. Sibiu —

Gh. Munteanu și I. Simion.
1. „U" CLUJ NAP. 14 10 3 1 32- 7 23
2. Gloria Bistrița 14 9 2 3 22- 7 20
3. C.S.M. Reșița 14 8 2 4 17-11 18
4. Armatura Zalâu 14 8 1 5 26 20 17
5. Aurul Brad 14 7 3 4 18-13 17
6. Mureșul Expl. D. 14 6 4 4 20-12 16
7. Minerul Cavnic 14 8 0 6 33 26 16
8. Strungul Arad 14 7 1 6 20-16 15
9. Minerul Lupeni 14 5 3 6 21-25 13

10. Unirea A. 1. 14 6 1 7 12-19 13
11. C.F.R. Timișoara 14 5 2 7 14-17 12
12. Olimpia S.M. 14 4 4 6 18-24 12
13. Avîntul Reghin 14 4 3 7 13-15 11
14. F.C.M. L .T.A. 14 4 3 7 13-18 11
15. Sticla Arieșul T. 14 4 3 7 10 22 11
16. Metalurg Cugir 14 2 6 6 11-18 10
17. Gloria Reșița 14 4 2 8 12-29 10
18. Ind. sîrmei C.T. 14 2 3 9 12-25 7

ETAPA VIITOARE (duminică 2
decembrie): Aurul Brad — Glo
ria Reșița. C.F.R. Timișoara — 
Strungul Arad. Ind. sîrmei C. 
Turzii — Unirea Alba Iulia Mi
nerul ' Cavnic — Mureșul Explo
rări Deva. C.S.M. Reșița — Ar
mătura Zalău. Minerul Lupeni — 
Olimpia Satu Mare. Metalurgis
tul Cuglr — Sticla Arieșul Tur
da. F.C.M. U.T. Arad — Gloria 
Bistrița, Avîntul Reghin — ..U" 
Cluj-Napoca.



Sîmbătă și duminică, „Trofeul Carpați“ la popice Olimpiada de șah

SPORTIVII ROMÂNI AU DOMINAT ÎNTRECERILE CONTINUĂ BUNA EVOLUȚIE
„Trofeul Carpați", la popice, 

ajuns la a 18-a ediție, a reunit 
în acest an sportivi din Bulga
ria, R. D. Germană. Iugoslavia, 
Polonia, Ungaria și România la 
probele clasice de 100 bile mix
te femei și 200 bile mixte băr
bați.

Confirmindu-și înalta clasă 
internațională, popicarii români 
au dominat copios întrecerile 
desfășurate simbătă și dumini
că pe arena Voința din Capita
lă. Impunindu-se clar în am
bele probe care au figurat în 
programul competiției (indivi
dual și perechi mixte), reși- 
țeanca Maria Zsizsik — câștigă
toarea primului loc la indivi
dual in 1983, băimăreanul Iuliu 
Bice, învingător cu un deceniu 
în urmă, și perechea soților 
Margareta și Alexandru Câti- 
neanu din București, laureată 
acum patru ani, au Intrat din 
nou în posesia invidiatului tro
feu, la capătul unor jocuri de 
ridicată ținută și viu disputate. 
Dacă campionul mondial Iuliu 
Bice se aștepta să mai adauge 
la palmaresul său o cupă, do- 
vedindu-și măiestria în lansa
rea bilei, ceilalți învingători au 
trebuit sâ facă uz de întregul 
lor arsenal fizic și tehnic, 
avind adversari puternici în 
reprezentanții Iugoslaviei șl 
R. D. Germane. Iulia Bice și

STEAUA CALIFICATĂ ÎN „SFERTURILE DE FINALĂ" ALE C.C.E.
(Urmare din pag. 1)

tilitatea lui Sevtov. abili
tatea lui Șarovarov si torta 
de șut a lui Sviridenko.

tn faza de atac Steaua 
a jucat cu răbdare si mai a- 
ies. foarte variat excelind in 
mod deosebit Stingă (foarte bun, 
în ciuda opoziției nu de pu
ține ori dincolo de limitele

H. C. MINAUR A ÎNVINS Șl ÎN DEPLASARE
(Urmare din pag. I) 

ciu si Mironiuc. Dar trebuie 
sous că o sinceră felicitare me
rită întreaga echipă care 
și-a confirmat Pe deplin 
valoarea în această dublă 
confruntare. valoare probată 
si cu alte ocazii

Punctele au fost marcate

„Cupa cupelor": OUDUCNOST TITOGRAD — 
CHIMISTUL RM. VÎLCTA 27-21

TITOGRAD, 25 (prin tele
fon). — In ciuda faptului că a 
jucat bine. Chimistul Rm. Vîl- 
cea. cîștigătoare a meciului 
tur numai la un singur gol 
diferență (26—25). n-a putut 
face fată tensiunii în care s-a 
desfășurat jocul retur cu 
Buducnost Titograd din op
timile de finală ale .Cupei 
Cupelor" la handbal feminin. 
Echipa noastră a pierdut acest 
meci la o diferență de 6 go
luri handbalistele iugoslave 
cîștigînd cu 27—21 (15—15).

Jucătoarele de la Chimistul 
au început bine această parti
dă au condus în finalul pri
mei reprize (14—12 și 15—13), 
dar au fost egalate în minutul 
34 (!) oentru că tabela de ioc

„Cupa i. h. F.": RULMENTUL BRAȘOV - 
VORWARTS FRANKFURT Pt ODFR 25-18 FOTBAL -meridiane

BRAȘOV, 25 (prin telefon). 
Cea de a doua partidă din 
cadrul turului II al „Cupei 
I.H.F," la handbal feminin, sus
ținută de Rulmentul in compa
nia formației Vorwârts Frank
furt pe Oder, a fost cîștigată. 
la capătul unui joc foarte fru
mos, de bun nivel tehnic, de 
către brașovence. cu scorul de 
25—18 (13-10). Intrucît însă 
prima manșă revenise jucătoa
relor din R.D.G. la o diferență 
mai mare — 10 goluri —, aces
tea s-au calificat pentru etapa 
superioară.

Gazdele au inceput în forță 
meciul, conducted în min. 9 
cu 4—1, scor dătător de spe
ranțe. Nevenindu-le parcă să 
creadă intr-o calificare care 
începuse să le zîmbească, bra- 
șovencele nu s-au concentrat 
insă In măsura cuvenită. au 
greșit unele pase și au ratat

M.4RL4 ZSIZSIK IULIU BICE

Maria Zsizsik au fost la un pas 
de a realiza o „dublă", dar, din 
păcate, perechea campionului 
mondial nu a mai avut forța 
din prima zi.

CLASAMENTELE: Individual — 
(t): L Maria ZsUsik «M, X. Oc
tavia Cloctrian <31. 3. Margare
ta Câtlneanu 4». 4. Marla To- 
fca <11. » Elena Pană ill. X 
Een* Andreeecu 4U. 7. Rodie» 
Bariu MS. S. Dorina Stoica «M 
I. Szuzaana Szoke (Ungaria) M3; 
(b) — 1. luHu Bice KV, i torit 
Tlsmlnar 9Z8. X Alexandru Că- 
tlneanu IM, 4. Hie Hosu KW, I. 
rriedhei Zanger (R-D.G.l ML 8.

regulamentului apărători
lor ad verși). Dumitru. Dră- 
găniță si. parțial. Ghimeș. 
Dacă pivotul echipei Steaua. 
Nicolae Virgil, care a acționat 
ceva mai la„. îndemlnă pen
tru că oaspeții s-au apărat 
foarte avansat, ar fi fruc
tificat nu numai una din oele 
5—6 mari ocazii (singur cu 
portarul!), atunci în mod 
cert nu s-ar fi aiuns la a- 

de : Covaciu 7. M. Voinea 6, 
Mironiuc 6, Boros 4. Flangea 2. 
Porumb — H. C. Minaur. An
dersen 4, Fleming Hansen 4, 
Jansen 3, Bender 3. Ropstroff 

3, Nederby 8 — I. F. Helnsi- 
gor. Au arbitrat excelent Bo
nny Magnusson și Gunnar 
Moller, ambii din Suedia.

nu mergea... Scorul s-a men
ținut egal si la începutul re
prizei secunde : 17—17 (min. 
35), dar au urmat 10—12 mi
nute nefaste pentru handbaliste
le noastre, care n-au mai putut 
tine pasul si gazdele s-au de
tașat hotărîtor : 23—18 (min.
47).

Au marcat : Svetlana Mugo- 
sa 6, Galici 5, Pesici 4, Pejo- 
vici 4, Bosevici 2, Liliana Mu- 
gosa 3, Pavicevici 3 — Buduc
nost. Verigeanu 10, Torok 5, 
Morariu 3, Peirea 2, N. Petre 
— Chimistul. Slab arbitrajul 
cuplului G. Giardișvili și I. 
Tarankin — Uniunea Sovie
tică.

M hail VESA

de dteva ori din situații ab
solut dare. Astfel că, deși au 
ajuns te prima repriză la cinci 
goluri diferență (10—5 te min. 
12—7 te min. 28), ele nu au 
reușit o desprindere lecisivă. 
De-abia in repriza a doua a- 
vantajul necesar calificării pu
tea fi realizat (23—15 in min. 
52, 24—16 te min. 55), dar a 
fost prea tîrziu! O victorie to
tuși frumoasă, în compania u- 
nei echipe deosebit de puter
nice, cu două jucătoare, Hub- 
scher și Kruger, de excepție. 
Au marcat Tache 6, Drăgușel 
6, Demeter 4, Beschi 3, Neică 
2, Marian 2, Călin, Milinceanu, 
respectiv Hubscher 8, Kruger 
6, Lehmann, Wagner, Nobbach, 
Tief. Au arbitrat excelent V. 
Vujnovîc șl I. Alivojnodic (Iu
goslavia).

Radu TIMOFTE

Alexandru Szekely NO. 7. Vasia 
Donos 896. 8 Stellan Boariu 892; 
perechi — L Margareta si A- 
lexandru Cătineanu 1351 (417—934). 
1. Maria Zsizsik — Iuliu Bice 1342 
(399—943), 3. Rodi ca Baciu — A- 
lexandru Szekely 1340 (443—897),
4. Marla Todea — Iile Hosu 1337 
(427—010). 5. Octavia Cloctrian — 
tosir Tismănar 1313 (400—913). 0. 
Bena Andreescu — Stellan Boa
riu 1299 (425—079), 7. Petra Wald
heim — Friedhel Zanger (ll.D.G.) 
1279 (391—886), I. Elena Pană — 
Vasia Done* 1167 (431—83*1,

Troian IOANIȚESCU

ceastă remiză si Steaua ar 
fi cîștigat asa cum o merita.

Merită să subliniem încă 
o dată performanta echipei 
noastre campioane. care a 
scos din cursă una dintre cele 
mai redutabile formații de 
club de pe continent, cistigă- 
toare. nu de mult, a ..Cupei 
Cupelor".

Punctele au fost marcate 
de : Stingă 8, Dumitru 5, Ber
bece 4. Mirică, Ghimes. Nieolae 
Virgil. Drăgăniță Birtalan — 
Steaua. Sviridenko 1, Sa- 
pronenko 5, Sevtov 3. Sarova- 
rov 3, Masalkov 2. Tucikin și 
Karșakievici — S.K.A. Minsk. 
Foarte atent și corect arbitra
jul cuplului Milan Valcici si 
Milan Mitrovici. ambii din 
Iugoslavia.—

Noi succese ale

gimnastelor noastre

Tradiționalul concurs interna
țional de gimnastică de la Na
goya a fost dominat anul aces
ta de multipla campioană olim
pică, sportiva româncă Ecate- 
rina Szabo. Ea și-a demonstrat 
din nou înalta clasă sl evo- 
luind cu grație și siguranță, 
s-a impus în fața unui lot va
loros de concurente. Ecaterina 
Szabo a totalizat 38,75 p cu 
care și-a adjudecat primul 
loc, fiind urmată de : sovieti
cele Elena Sușunova cu 38,70 p 
și Irina Baraksanova 38,65 p, 
Bettina Schieferdecker (R.D. 
Germană) 38,35 p, Noriko Mo- 
chizuki (Japonia) și Hana Hie
na (Cehoslovacia) cite 38,25 p.

tn întrecerea masculină, pe 
primele locuri ale clasamentu-

MECIUL CELTIC GLASGOW - 
RAPID V ENA SE VA REJUCA

Comisia de apel a U.E.F.A. În
trunită la Zurich, a judecat in
cidentele petrecute în meciul re
tur Celtic Glasgow — Rapid Vie- 
na. din optimile de finală fele 
„Cupei cupelor", încheiat cu sco
rul de 3—0 pentru gazde. <ln 
prima manșă a cîștigat Rapid, cu 
3—1). Constatîndu-se că jucăto
rul austriac Weinhofer a fost lo
vit în cap cu o sticlă aruncată 
din tribune șl a părăsit terenul 
(el nemaiputind fi înlocuit, de
oarece Rapid făcuse pînă atunci 
două schimbări de jucători). Co
misia de apel a U.E.F.A. a ho- 
tărit rejucarea meciului intr-o 
localitate la cel puțin 150 km de 
Glasgow (prnbabll Aberdeen), 
posibil la 12 decembrie — anun
ță Agenția .France Presse".

CAMPIONATE
IUGOSLAVIA (et. 15). Echfpa 

Zeleznicear Sarajevo. adversara

A ECHIPELOR ROMÂNIEI
Q Formația noastră feminină le-a învins consecutiv 
pe cele ale Poloniei și R.F.G. 9 Reprezentativa mas
culină a intrecut-o pe cea a Olandei ți a pierdut, la 

limită, in fața selecționatei U.R.S.S.
SALONIC. 23. încet. încet 

Olimpiada de șah se apropie 
de jumătate si. „sita" ei devi
ne tot mai deasă. Rundele 
a 5-a si a 6-a au opus pe li
derele competiției. asa cum 
programează „sistemul elve
țian". potrivit căruia se des
fășoară întrecerea. O pres
tație excelentă continuă să 
aibă maestra internațională 
Dana Nuțu. Ea a Înscris punc
tele decisive tn intîlnirile 
cu 'formațiile Poloniei și 
R. F. Germania (ambele cîști- 
gate cu 2—1). lnvingîndu-le 
pe Vise și Feustel- Celelalte 
4 partide au fost remize : 
Erenska — Muresan. Polihro- 
niade — Brustman. respectiv 
Mureșaa — B. Hundt si Fis- 
chidlck — Polihroniade.

Prestigios succesul Jucăto
rilor români în fata celor o- 
landezi (X 5—1. 5). Șubâ a 
înscris o victorie de Pal
mares In fata marelui maestru 
Timman. Gheorghiu a re
mizat cu Sosonko. Ghindă a 
cistigat la Ree, tar Stoica a 
pierdut în tata lui Sheeren.

Confruntarea centrală a 
rundei a 6-a. In competiția 
masculină, a constituit-o me
dul U.R.S.S. — România. For
mația de mari maeștri sovie
tici a obținut un succes la 
limită (2. 5—1. 5) : partidele 
Polugaevskî — Șubă. Gheor
ghiu — Vaganian si Ghițescu 
— Sokolov , au fost remize 1 
Tukmakov a cîștigat la Ghindă.

în acest fel, formațiile noas
tre — cu o evoluție excelentă 
oină acum — se mențin în 
cursa pentru primele locuri.

In lupta pentru medalii re
vine si echipa masculină a Un
gariei după victoria sa cu 
2,5—1,5 asupra Franței.

Alte rezultate : masculin : 
Iugoslavia — Grecia 3—1. Sue
dia — Canada 3—1, S.U.A. — 
Israel 3—1. R.F.G. — Franța 
2—2. Islanda — Olanda 2—1 

ECATERINA SZABO LA NAGOYA 
Șl SIMONA PĂUCĂ LA BORDEAUX

lui la individual compus s-au 
clasat : Iuri Balabanov (URSS) 
58,25 p, Stepan Marcinkov 
(URSS) 50,05 p, Li Ning (R.P. 
Chineză) 57,95 p, Koji Gushi- 
ken și Noritoshi Hirata (Japo
nia), ambii cu 57,85 p.

La Bordeaux a avut loc o 
interesantă competiție interna
țională cu o desfășurare ine
dită. Este vorba de un „meci" 
intre echipele a șase națiuni, 
clasamentul final fiind alcă
tuit în urma punctajelor acu
mulate La gimnastică artistică și 
la gimnastică sportivă fete și 
băieți. Iată ordinea primelor 
clasate : gimnastică artistică :
1—2. Adriana și Kamelia Du- 
novska (Bulgaria) 39,30 p, 3. 
Doina Stăiculescu (România)

Universității Craiova In Cupa 
U.E.F.A.. a terminat la egalita
te 1—1 (jucînd pe teren propriu) 
cu formația Dlnamo Zagreb.

Alte rezultate: Sloboda — Haj- 
duk Split 0—0; Rijeka — Buduc
nost 3—1; Iskra — FC. Sarajevo 
1—2; Velez — Vojvodina 0—1.

tn clasament conduce F.C. Sa
rajevo cu 23 p, urmată de Haj- 
duk — 20 p. Zeleznicear și Par
tizan Belgrad — cite 18 p.

ITALIA (et. 10). Ascoli — Roma 
)—0, Atalanta — Avellino 3—3, 
Fiorentina — Internazionale 1—1, 
Lazio — Como 3—2, Milan — 
Sampdorla 0—1, Napoli — Cremo- 
nese 1—0 Torino — Verona 1—2 !, 
Udlnese — Juventus 0—3 I. Pe 
primele locuri : Verona 17 p, To
rino și Sampdorla cu cite 14 p. 
Pe ultimele : 15. Ascoli 5 p. 16. 
Cremonese 3 p.

R.D. GERMANA (et. 11) Dy
namo Berlin — Rostock 3—0, 
Suhl — Dynamo Dresda 0—2. 
Frankfurt/O. — F.C. Karl-Marx- 
Stadt 0—1. Jena — Lok. Leipzig

(1). Bulgaria — R.F.G. 1,5 — 
0,5 (2) ; feminin : U.R.S.S. — 
Bulgaria 1.5—0,5 (1). Bulgaria — 
India 2—0 (1), U.R.S.S. - R.P. 
Chineză 2,5—0,5. Ungaria — 
Anglia 2—1. Spania — Iugo
slavia 1—2 (2).

în clasamentul feminin con
duce Bulgaria cu 14,5 p (1), 
urmată de U.R.S.S. 14 (1),
ROMÂNIA 12,5. Iugoslavia IX 
Polonia 11,5. Ungaria si Suedia 
11. R.F.G. 10.5. Runda a 7-a 
programează drept oartidă 
derby întîlnirea Bulgaria — 
România.

în clasamentul masculin 1 
U.R.S.S. 19,5 p. Iugoslavia 16,5, 
ROMÂNIA si Ungaria 16. Sue
dia li S.U.A. 15.5. în runda a 
7-a : meciurile U.R.S.S. — 
Iugoslavia si România — S.U.A.

★
Comisia de clasificare a Fe

derației internaționale de șah 
(FIDE). Întrunită la Salo
nic. a acordat titlul de maes
tru internațional șahiștilor 

. români Dan Bărbulescn, Con
stantin Rădulescu. Gheorgh* 
Erdeuș si Ion Mărășescu

C. M. de șah

KARPOV - KASPAROV 5-0, 
„MATCH-BALL“...

Cea de a 27-a partidă a me
ciului pentru titlul mondial 
masculin de șah, care opune, 
la Moscova, pe campionul lu
mii Anatoli Karpov și șalange- 
rul său Garri Kasparov, s-a 
încheiat la mutarea a 59-a (du
pă întrerupere) cu victoria lui 
Karpov. Deținătorul titlului 
conduce, așadar, cu 5—0 (22 de 
remize), mal avind nevoie de 
o singură partidă cîștigată pen
tru a-și păstra titlul.

39,00, 4. Alina Drăgan (Româ
nia) 38,45 p, 5. Milina Rejlin 
(Iugoslavia) 38,20 p; gimnasti
că sportivă : fete : 1. Simona
Păucă (România) 38,90 p, X 
Maria Kartalova (Bulgaria) 
38,80 p, 3. Cristina Grigoraș 
(România) 37,95-p, 4. Pepa Ka- 
sakova (Bulgaria) 37,70 p, 5. 
Angelique Soler (Franța) 36,95 
p; băieți: 1. Laurent Bărbieri 
(Franța) 58,30 p, 2. Zsolt Bor- 
kai (Ungaria) 57,25 p, 3. Jozsef 
Kakouk (Ungaria) 56,55 p, 4. 
Steicio' Gotcev (Bulgaria) 55,90 
p, 5. Robert Campbell (SUA) 
55,35 p. Clasamentul final : L 
Bulgaria 265,80 p, 2. România 
262,30 p, 3. Franța 259,95 p, 
4. Ungaria 256,45 p, 5. S.U.A. 
254,70 p, 6. Iugoslavia 250,40 p.

0—2, Chemie Leipzig — Branden
burg 0—0. Aue — Erfurt 2—0, 
Riesa — Magdeburg 1—2. Pe Pri
mele locuri: Dynamo Dresda sl 
Dynamo Berlin cu cite 19 p. 
Lok. Leipzig 17 p. Pe ultimele: 
13. Chemie Leipzig 7 p 14. Suhl 
1 P

FRANȚA (et. 18). Nantes — 
Nancy 2—1, Brest — Toulouse
2— 2, Paris St. Germain — Mona
co 2—1, Bordeaux — Laval 5—2. 
Bastia — Strasbourg 2—1. Tours 
— R.C. Paris 2—0. Auxerre — 
Rouen 2—0. Lens — Marseille
3— 0, Toulon — Lille 2—1. Pe pri
mele locuri: Nantes 30 p Bor
deaux 29 o, Auxerre 22 o. Pe 
ultimele: 19—20: Rouen si R.C. 
Paris cu cite 12 p-

ANGLIA (et. 1«). Norwich — 
Everton 4—2, Sunderland — Man
chester Utd. 3—2. Tottenham — 
Chelsea 1—1, Liverpool — Ipswich 
2—8, Luton — West Ham 2—2.
5.P.  Rangers — Aston Villa 2—0, 
Southampton — Newriistle 1—0. 
Stoke — Watford 1—3, W.B Al
bion — Coventry 5—2 Pe pri
mele locuri: Everton 32 p. Tot
tenham 29, Manchester Utd. 29. 
Pe ultimele: 21. Luton 14 o 22. 
Stoke 7 p (din 15 J).
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