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Pe Stadionul tineretului, într-o atmosferă însuflețită, entuziastă

S-A DAT STARTUL ÎN ETAPA DE IARNĂ A „DACIADEI
Mii de sportivi din Capitală (și alte cîteva mii de spectatori) au asigurat o reu

șită deplină acestui moment de referință al activității sportive de masă

în ambianța totdeauna cuce
ritoare a Stadionului tinere
tului, sportivii Capitalei — co
pii, elevi și tineri din între
prinderi și instituții — au luat 
parte la deschiderea festivă a 
etapei de iarnă din cea de a 
5-a ediție a „Daciadei”, acțiu
ne sportivă de masă excelent 
organizată de C.M.B.E.F.S., în 
colaborare cu Comitetul muni
cipal București al U.T.C., 
Inspectoratul școlar al Capi
talei. Consiliul municipal al 
sindicatelor și Consiliul mu
nicipal al Organizației Pionieri
lor și Șoimilor Patriei.

Din această perfectă colabo
rare a rezultat un 
sportiv de neuitat, 
mente și reprize 
tat spectatorii, 
panți care au 
numai pasiune

spectacol 
cu mo- 
au ineîn- 

partici-
care 

cu 
demonstrat nu 
și talent pen

tru o anumită ramură de sport, 
ci și o pregătire adecvată. O 
promisiune pentru reușite vii
toare nu numai în activitatea 
sportivă de masă din cadrul 
marii competiții naționale, ci — 
către o treaptă calitativă su
perioară — și în sfera perfor
manței. De fapt, unul din o- 
biectivele „Daciadei”.

Foarte dificil pentru re
porter de a evidenția pe unii 
sau pe alții dintre „eroii” aces
tei convingătoare deschideri... 
în ordinea programului pre
zentat, să începem cu repre
zentanții I.E.F.S., care au pre
zentat impecabil o repriză de 
gimnastică, sub „bagheta” 
conf. univ. Carol Bedo. Aplau
ze și pentru elevii Liceului in
dustrial nr. 12, cu o foarte reu
șită demonstrație de gimnasti
că de înviorare — un model in 
materie, care s-ar cuveni pre
zentat. separat, pentru TOATE 
unitățile de învățămînt din 
Capitală (prof. Emil Mânu are 
merite deosebite în alcătuirea 
și coordonarea programului 
de exerciții). Apoi, în aceeași 
ramură de sport, o altă repri
ză, a unor licee din sectorul 
1 (nr. 10, economic, nr. 22, nr. 
16. nr. 31. nr. 34, matematică- 
fizîcă nr. 1 etc.) cu calificativ 
maxim și pentru executanți și 
pentru prof. Marcela Cîmpi- 
neanu. în fine, cinstind Anul 
Internațional al Tineretului,

tn plin exercițiu, gimnaș- 
tii de la Liceul industrial 

„Grivița Roșie"
Foto : Aurel D. NEAGU

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

în prima manșă a semifinalelor „Cupei cupelor" Ia polo

DINAMO BUCUREȘTI A OBȚINUT
O FRUMOASĂ VICTORIE:
15-11 CU SISLEY PESCARA

Frumoasă victorie româneas
că, sîmbătă seară, îndelung a- 
plaudată de entuziastul public 
ce a umplut pînă la refuz ba
zinul din Pitești : 
București s-a impus în fața e- 
chipei italiene Sisley 
eu 15—11 (5—1, 2—3, 3—3, 5—4). 
Formația antrenată de Iuiiu 
Capșa și Dinu Popcscu obține 
astfel cel de al șaptelea succes 
consecutiv în actuala ediție a 
„Cupei cupelor” la polo. De 
astă dată într-o partidă contind 
drept primă manșă a uneia din
tre semifinalele importantei 
competiții continentale, dispu
tată în compania unui „7“ a- 
vind In componență un inter
național spaniol, Estiarte (aflat 
printre cei mai bine cotați ju
cători de polo), și trei italieni — 
Missagi, D’Altrui și S. Marsili.

Dinamo a fost, fără doar și 
poate, mai bună dccil Sisley, 
adevăr subliniat la finele pa
sionantei dispute de toți cei 
prezenți — in frunte cu pre
ședintele Ligii europene de na- 
tație, iugoslavul Ante Lambașa, 
și recunoscut de partenerii' de 

' întrecere. Intrați in • apă cu o 
reală, remarcabilă dorință de 
victorie, jucînd decis și inspirat 
ambele momente, bucurcștcnii 
au făcut din primul „sfert” al 
întilnirii una din cele mai reu
șite reprize de polo din bogata 
lor activitate. Au fost nu numai 
șapte minute memorabile, dar 
și perioada care a hotărît re
zultatul. Pentru că, în conti
nuare, oaspeții și-au revenit 
treptat din „șoc”, echilibrînd 
în bună măsură disputa, pe 
fondul unei anume scăderi de

Dinamo

Pescara

ritm a dinamoviștilor, a pripelii 
acestora în concretizarea unor 
acțiuni ofensive (s-a șutat nu o 
dată cînd mai erau 18—19 se
cunde pentru atac !). S-a ajuns 
astfel și la diferențe de doar 
două goluri, in acele momenta 
poloiștii români regăsindu-și 
Insă aplombul de început, pu- 
nînd iar stăpînire pe joc, spre 
a obține în final o. clară, ME- 
l'ITATA victorie. Le rămine 
acum să apere avantajul luat 
la Pitești în revanșa de sim- 
bătă, de la Pescara, pentru a 
obține dreptul de a fi prezenți 
in actul final al „Cupei cupe
lor”. Poate Dinamo să se cali
fice in finală ? Noi credem că 
da, deși e limpede că Sisley va 
juca altfel acasă la ea.

Un film al partidei. Mai înain
te insă, să precizăm că numele 
portarului Spinu și cel al lui 
Hagiu se vor repeta cel mal ade
sea. nu întâmplător : cel d’ntîi a 
avut o seamă de int“‘-v."'‘*i de 
excepție, al doilea a înscris 7 din 
cele 15 goluri ale vie 'orie ... Tre
cuseră doar 19 secunde cînd tri
buna saluta primul gol al meciu
lui realizat de UNGUREANU 
pftntr-un șut cu apa. la ..rădă
cina** banei Și tot acesta a in
terceptat mingea în faza urmă
toare, Dinamo a. pasat calm, iar 
„veteranul** RUS a finalizat — 
„șurub** din centru : 2—9 în min 
1,96 MISSAGI a redus handicapul 
în mln 1.32, clnd echipa sa se 
afla în superioritate numerică. 
Avea să urmeze oer'—’a tn 
formația noastră a primit aplau
ze in șir. Mal întâi pentru că

Geo RAEȚCHI

(Continuare în vag a 4-a)

ECHIPELE ROMÂNEȘTI IN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL (m)
In „C. C. E.“

STEAUA A ÎNVINS MERITAT (20-16)
PE VfL GUMMERSBACH

Handbal de calitate și de ma
re angajament fizic, ieri, la 
Palatul Sporturilor și Culturii 
din Capitală, unde circa 5 000 
de entuziaști spectatori au a- 
plaudat, în final, o frumoasă 
și binemeritată victorie a hand- 
balâjtilor de la Steaua în par
tida susținută — în „optimile” 
de finală ale „C.C.E.” — cu 
formația vest-germană VfL 
Gummersbach : 20—16 (10—9).

Ieri, in etapa a 12-a a Diviziei A de fotbal

GAZDELE PUSE ÎN DIFICULTATE

localnicilor

REZULTATE TEHNICE
- Sportul studențesc
- Rapid
— F.C. Bihor
- A.Ș.A. Tg. Mureș
- „U" - ■ ■■
- F.C.
- F.C.

și Bacău — victorii clare ale

puncte prețioase in deplasare 
• F.C. Bihor și Rapid învinse, 
la Rm. Vilcea și Brașov, în fi- 
nai de partide • Doar la Buzău

• F.C. Argeș, A.S.A. Tg. Mureș 
și Sportul studențesc au obținut

Duel aerian Văidean — Varo, 
cîștigat de portarul oaspeților. 
(Fază din meciul Dinamo — 

A.S.A. Tg. Mureș)
Foto : Iorgu BĂNICĂ

Meciul a inceput 
intr-un ritm alert, 
impus de campio
nii noștri, care, in 
primele 20 de mi
nute, au demons
trat o netă superi
oritate tactică, mă- 
rindu-și avantajul 
cu fiecare acțiune 
ofensivă. Pe 
Berbece, 
Ghimeș, 
Drăgăniță 
imparabil 
ta lui Thiel și 
min. 20,20 scorul 
arată 9—3 în fa
voarea steliștilor. 
Este momentul în 
care aceștia par a 
nu mal putea re
zista „trenei” pro
prii și elevii lui Klaus și Hei
ner Brand încep să-și arate 
mai convingător calitățile, re
ușind o suită de goluri puțin 
așteptate, după ceea ce văzu
sem pînă atunci. Și. la finalul 
primei reprize : 10—9.

Steaua luptă pentru victorie.

în „Cupa

rînd,
Mihail, 
Stingă, 
șutează 

la poar-

Vasile Stîngă va șuta puternic cu toată opo
ziția lui Hiitt ?i Salewski

Foto : Aurel D. NEAGU

dar și pentru.. . goluri, pentru 
un avantaj convenabil în vede
rea partidei retur, de la Gu
mmersbach. Așa incit, la re-

Dan GĂRLEȘTEANU

(Continuare tn caa a 4-aJ

cupclor"

H.C MINAUR BAIA MARE CISTIGA SPECTACULOS:
28-21 CU U.S.A.M NIMES, ÎN DEPLASARE

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

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

meciuri

Cluj-Napoca 
Argeș 
Olt

celorlalte două _______
.Poli” Timișoara 4—2 (3—1)

Petrolul 
F.C.M. Brașov 
Chimia Rm. Vilcea 
Dinamo 
Gloria Buzău 
Victoria București 
S.C. Bacău

Reamintim rezultatele 
jucate joi. Steaua — „T__  ____ ___ „
și vineri, Corvinul — Univ. Craiova 3—0 (1—0).

ETAPA VIITOARE (17 noiembrie)
- Victoria
- Gloria
- Dinamo 
— Corvinul
- F.C. Olt 
— F.C. Bihor 
— S.C. Bacău 
— Petrolul
- „U“ Cluj-Napoca

Chimia
F.C.M. Brașov 
Univ. Craiova
F.C. Argeș
Rapid
„Poli" Timișoara
Sportul studențesc 

țS.A. Tg. Mureș
Steaua

1. STEAUA
2. Sportul stud.
3. Univ. Craiova
4. Dinamo 

Gloria 
Corvinul 
F.C. Argeș 
,,U“ Cluj-Napoca 
Petrolul 
Chimia 
A.S.A.
F.C. Olt 
S.C. Bacău 
Victoria 
F.C.M. Brașov 
„Poli" Timișoara 
Rapid
F.C. Bihor

5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

CLASAMENTUL
o
i
3
3
3
6
5
5
3
6
6
5
7
5
7
8
8
7

(Cronicile

11
12
12
12
11
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

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

4 
1
2
2
0
2
2
6
1
1
3 
0
5
2
1
1
3

21- 6
28- 9 
17-10
17- 9
18- 11
33-15
12-13
15-17
10-13
18- 19
14- 17
10-15
18-21
10-17
6-23

19- 25
15- 25
10-26

20
18
17
16
14
12
12
12
12
11
11
11
10
9
8
7
7
7

NIMES, 2 (prin telefon). în 
sala „Pablo Neruda” din lo
calitate, sîmbătă seara s-a des
fășurat primul joc din cadrul 
optimilor de finală ale ..Cupei 
cupelor” la handbal masculin, 
între echipele U.S.A.M. Nimes 
și H.C. Minaur Baia Mare, cîș- 
tigătoarea ..Cupei Federației In
ternaționale de Handbal”, în 
ediția anterioară. HandbaFștii

In „Cupa

terminat invingă- 
de 23—21 (13—10).

băimăreni au 
tori cu scorul
Elevii- antrenorilor Lascăr Pană 
și Petre Avramescu au lost 
aplaudați în repetate rînduri 
pentru jocul prestat, ei făcînd 
o bună propagandă handbalului

Mircea COSTEA

(Continuare în pag a 4 a)

/. H. F."

POLITEHNICA TIMIȘOARA-TATRAN PREȘOV19 19!

meciurilor, în pag. 2-3)

TIMIȘOARA, 3 (prin telefon), 
tn sala „Olimpia**, plină pînă la 
refuz, s-a disputat duminică di
mineață Intîlnirea de handbal 
din turul n al „Cupei I.H.F.-, 
dintre formațiile masculine Poli
tehnica Timișoara și Tatran Pre- 
șov (Cehoslovacia), încheiată cu 
un rezultat de egalitate : ÎS—13 
(9—6). Studenții timișoreni au . 
Intilnlt adversari redutabili, cu o 
excelentă pregătire tehnică șt

fizică, eu gabarit impresionant, 
care și-au propus (și au reușit) 
un rezultat de natură să-i apro
pie cit mai mult de calificare în 
turul următor 
tinentale.

De-a lungul

al competiției con-

celor 60 de minute

Ion GAVRILESCU

(Continuare tn pag « <-•)



C. S. SATI MAN (la floretă feminină) 
Șl SIfAUA (la spadă), CAMFMAH NAȚIONALE

în etapa de debut a Diviziei A de volei I r

0 SINGURA VICTORIE IN DEPLASARE i
Simbătă si duminică, tn sala 

Floreasca din Capitală, floreta 
feminină și spada și-au desem
nat echipele campioane, precum 
și formațiile care au retrogradat 
in eșalonul secund, o dată cu 
desfășurarea etapei a doua a Di
viziei naționale A. în același 
iimp. Divizia B și-a stabilit lau
reatele actualei ediții, cele două 
formații de fiecare armă care în 
anul 1986 vor evolua în grupa de 
elită a scrimei noastre.

Echipele feminine de 
s-au aliniat la startul 
etape finale cu următoarea pozi- 
•’ " ------------ -- ' Steaua 8 p

3.
4.

4 p, 5. Tractorul Brasov 
Dinamo-Energia 0 p. 

erau

floretă 
aceste:

ție în clasament : 1. 
(+23), 2. Dinamo 8 p (+19), 
Î1JS. Satu Mare 8 p (+19),
.E.F.S. ■ ■ ~ -

4 P, 6.
Deci, primele trei echipe 
departajate doar pe baza asa’t- 
averajului I Curând, însă, lidera 
primei etape, Steaua, pierde net 
la C.S. Satu Mare, cu 9—4 (au 
punctat Rozalia Oros și Monica 
Veber 3, Csila Szarvady 2, Marce
la Zsak 1 pentru Învingătoare, 
respectiv Claudia Grigorescu și 
Ana Georgescu 2, Maria Cotuțiu 
1, Roxana Dumitrescu și Alina 
Moțea 0 !) și astfel meciul ur
mător, dintre Dinamo, campioana 
ediției precedente, și C. S. Satu 
Mare, căpăta un caracter decisiv 
In lupta pentru titlu. Echipa di- 
namovistelor bueureștene (avînd-o 
•cum pe Aurora Dan doar in 
calitate de antrenoare) conduce 
permanent în prima parte a 
disputei, dar. o dată cu egalarea 
la (, formația sătmătoană fin 
rândul căreia a reintrat, cu bune 
rezultate. fosta internațională 
Csila Ruparcsics-Szarvady) se 
desprinde în câștigătoare. Au 
punctat pentru C.S.M. — Szar- 
vady șl Zsak 3, Oros 2, Veber 1, 
Iar pentru Dinamo — C----„_țz
Beca și Elena ------
CHsttna Mihăilă și
Constantin 1. Ttnăra _______ T
(Unamovlstă Copuzeanu, după ce 
a întrecut-o cu 5—4 pe reputata 
Oros, a pierdut cu același scor 
la Veber, cea care pînă atunci 
nu înregistrase nici o victorie. A 
fost, credem noi, momentul psi-

Georgeta 
Copuzeanu t, 

Cornelia 
roret’.stă

DIVIZIA A LA HOCHEI
La sllrșltul săptămtnil, la 

București și la Miercurea Ciue 
S-a disputat o nouă etapă în 
cadrul primei grupe valorice. 
Iată rezultatele :

SIMBATA • București : 
namo — Steaua 
3—0) ; Miercurea 
sul — Sp. Club 
D—0).

DUMINICA « 
Siamo — Steaua 
1—3) î Mierculea 
sul — Sp. Club 
3—1).

Vom reveni cu

Dl-
3-3 (1—2, 3-1. 
ciue : Progre- 
1—4 (0—2. 1—2,

București : Dl- 
i—« <1—t. O— 1, 

Ciuci Progre- 
5—5 (3—1, 0—3.
amănunte.

holog’c al meciului, C.S.M.S. des- 
prinzindu-se la 8—6, în asaltul 
următor sătmăreanca Szarvady 
intrecind-o Cu 5—4 pe Beca. li
dera echipei Dlnamo. și cons
fințind astfel victoria echipe! 
sale. Astfel, C.S. Satu Mare re
intră. după im an, in posesia 
titlului de campioană națională. 
Iar Dinamo, nereușind să se a- 
dune după acest insucces. . '
comportarea, conducînd și în pri
ma porte a meciului eu - -------
(5—2), pentru a pierde în 
eu 9—7 ...

Iată rezultatele etapei a doua 
șl clasamentul final al Divizie: 
A de floretă feminin : 1. C. S 
Satu Mare 18 p (9—4 cu Steaua, 
9—6 Dlnamo, 9—5 Tractorul, 9—2 
l.E.F.S. șl Dinamo-Energia), 
Steaua 16 p (9—7 Dlnamo, 
Tractorul, 9—2 l.E.F.S.. 9—0 Di
namo-Energia), 3. Dinamo 14 
p (9—6 Tractorul, 9—1 Dinamo- 
Energia, 9—0 l.E.F.S.), 4. Tracto
rul Brașov 6 p (9—4 l.E.F.S.. 9—0 
Dinamo-Energia), 5. l.E.F.S. ' ~ 
6. Dinamo-Energia 2 p 
l.E.F.S.).

Au retrogradat I.E.F.S. și 
mo-Energia, promovînd 
Divizia B CI. Sp. Șc. Satu 
(18 p) și C.S.Ș. Triumf 
rești (16 p).

Rezullat previzibil în Divizia 
națională A de spadă. multipl3 
echipă campioană Steaua. care 
practic, se. confunda cu echipa 
reprezentativă, n-a î-ntîmpinal 
nici rezistentă deosebită. F. 
Nicolae. H. Szabo, S. Saitoc. M 
Popa. N. Bodoczi și I. Popa 
(acesta din urmă lncheindu-și 
frumos, cu acest prileț, activi
tatea competitionelă) au rfștlgnt 
insă în premieră, titaui de cam
pioană sub conducerea 
lor coechipier O. Zidaru, 
antrenor.

Iată rezultatele etapei a 
în Divizia A de spadă si 
mentul final : 1. Steaua 20 
cu C.S.M. Craiova, 9—4 Tractorul 
și C.S.U. Tg. M„ 9—3 C.S.S.M.. 
9—1 I.E.F.S.), 2 I.E.F.S. Buc. 10 
p, +4 (9—5 C.S.S.M., 9—4 C.S.M 
Craiova. 9—1 Tractorul). 3. Trac
torul Brasov 10 p. +1 (9—7 C.S.U. 
Tg. M.. 9-3 C.S.M. Craiova), 4. 
C.S.M. Craiova 10 p —17 (9—7
C.S.U. Tg. M., 9—4 C.S.S.M.), Ș. 
C.S. Satu Mare 6 p '(8—7 Trac
torul, 9—7 C.S.U. Tg. M.), 6.
C.S.U, Tg. Mureș 4 p (8—7
IJI.F.S.).

Au retrogradat C.S. Satu Mare 
și C.S.U. Tg. Mureș, promovînd 
din Divizia B Electroputere Cra
iova (16 p) și Farul Constanța 
(14 p). Lupta pentru promovare 
și retrogradare în eșalonul secund 
a fost mult mai interesantă decît 
In Divizia A. După prima etapă. 
4 echipe — C.T.A. Steaua, Elee- 
troputere, Unio Satu Mare și 
Farul — aveau câte 6 p. Și în 
timp ce echipa craioveană s-a 
distanțat, fără infrfngere în eta
pa a doua. C.T.A.s. nu numai că 
nu și-a putut păstra locul frun
taș, și a șl ajuns în... „C“.

Paul SLĂVESCU

repetă

Steaua 
fina!

4 P. 
(9-4

D:na- 
din 

Mare 
BUCU-

fostulU 
acum
doua 

clasa- 
P (9-6

Ediția 1985—1386 a campiona
telor primei divizii de volei a 
Început sub semnul unui inte
res pe alocuri crescut al publi
cului iubitor de sport. Amănunte:

FEMININ, locurile l—S
DINAMO BUCUREȘTI — FA

RUL CONSTANȚA 3—1 (—13, 10,
11, 11). Deși ecliilibrată în ma
joritatea t’mpului, partida a dat 
cișlig de cauză campioanelor, 
mai decise in iinaluri șl cu o 
apărare superioară. De ambele 
părți, insă, multe greșeli. S-au 
remarcat : Georgeta Ene, Cori
na Moraru, Dana Coșoveanu și 
Irina Velicu de la Învingătoare. 
Doinița Dimofte și Elena Cucoș 
de la învinse. Bun arbitrajul cu
plului V. Arhire — I. Armeanu.

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU — 
C.S.U. GALAȚI 3—0 (9, 11, 11).
Sibiencele au reușit, prlntr-un 
joc exact, combinativ, cu atacuri 
variate, o victorie clară. Oaspe
tele, vicecampioane în ediția tre
cută, au realizat la rindul lor 
cîteva acțiuni frumoase la fileu, 
dar au fost deficitare în linia 
a doua, unde trăgătoarele local
nice, în special Mirela Popovi- 
ciu și Doina Bischin, au punctat 
eficace. C.S.M. a fost mereu la 
cirma jocului pînă în setul al 
treilea cînd. de la 13—3, a ce
dat surprinzător Inițiativa și 
8 puncte consecutive oaspetelor, 
apoi a revenit si a obținut 
victoria. (I. IONESCU, coresp.)

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI 
— UNIVERSITATEA C.FJI. CRA
IOVA 1—3 (—13, 13, —11, —9).
Surprinzătoare, dar meritată, vic
toria studentelor. De la Înce
putul partidei, cralovencele s-au 
arătat dornice să realizeze un 
rezultat cit mal bun, lnstalîn- 
du-se la cîrma jocului și numai 
cîteva neatenții In finalul setu
lui secund, pe care l-au cedat 
la Urnită, au făcut ca surpriza 
să nu fie de proporții și mal 
mari. Bucureștencele, care acuză 
din plin lipsa din formație a 
două piese de bază — Lucia Ettz, 
serios accidentată, șl Daniela la- 
cob, care nu s-a prezentat la 
echipă — au greșit foarte mult, 
mai ales în ceea ce privește le
gătura între cele două linii, du
pă cum blocajul se poate spune 
că n-a existat. In aceste condi
ții. experiența Iulianei Enescu a 
fost precumpănitoare, Mirela 
Nistor, Tanța Drăgoi și Eugenia 
Cotescu au secondat-o destul de 
bine, victoria în meci, poate pu
țin scontată, devenind logică. 
Poate ar mai trebui adăugat doar 
faptul că ambele echipe au gre
șit foarte multe servicii : bucu
reștencele — 13, studentele —
12. Cam mult pentru două for
mații care activează în prima 
grupă valorică 1 Jocul a fost 
condus foarte bine de C. Antono- 
vici șl I. Covaci. (Mihail VESA).

LOCURILE 7—12
DACIA PITEȘTI — ȘTIINȚA 

BACAU 3—0 (14, 10, 12). Cea din-

tai echipă pitește ană dc Divizia A 
a făcut un pas sigur in campio
nat. Conduse bine de pe margine 
de antrenorii M. Niculescu si 
Gh, Enache, piteștencele s-au do
vedit în general superioare oaspe- 
telor, chiar dacă tracul debutului 
nu a fost mic și s-a răsfrînt mai 
ales In execuția serviciului. In 
fața unei săli pline, conectată 
permanent (și sportiv) la joc. Ma
ria Enache. Corlna Holban (foar
te bună in toate compartimentele), 
Camelia Deică, Felicia Popescu 
și celelalte au contribuit, alături 
de oaspete (dintre care ne-au plă
cut mai mult Eugenia Panait si 
rezerva Florentina Brațul la un 
spectacol reușit. Foarte bun arbi
trajul cuplului C. Pitaru — I. 
Costiniu. (A. B.)

CALCULATORUL BUCUREȘTI 
— CHIMIA RM. V1LCEA 3—0 (9, 
6, 11). Diferență mare de va
loare între cele două echipe, cea 
vilceană lăsând impresia lipsei 
de pregătire. Remarcate : Elena 
Negulescu, Carmen Pascu sl Mi- 
rela Zamfir, de la învingătoare. 
Arbitraj foarte bun: Ov. Pop — 
D. Rotaru. (M.V.).

PENICILINA IAȘI — RAPID 
BUCUREȘTI 3—0 (3, 12, 7).

MASCULIN, locurile 1—8
STEAUA — UNIVERSITATEA 

C.F.R. CRAIOVA 3—1 (—13. 5. 8. 
6). O partidă anostă, fără vir
tuți tehnice. Rare au fost situa
țiile cind spectatorilor prezent! la 
sala Agronomia li s-au oferit fa
ze frumoase (doar de către în
vingători), în ultima parte a ln- 
tîlnlrii. în debutul partidei, oas
peți! au greșit insă mal puțin si 
au avut în Schoberl un bun re
alizator, 
echipa 
două
Dascălu fiind înloeuiți cu 
șt, respectiv. Macavei), care s-au 
dovedit inspirate. Dar nici oas
peții, mulțumiți parcă cu un 6et. 
nu au mai replicat la același 
nivel. Foarte bun arbitrajul : M. 
Vlădeseu — R. Farmus.
DEDIU) 

POLITEHNICA TIMIȘOARA 
EXPLORĂRI ȘTIINȚA B. M.
(8, —9, 11, 6). Echipa locală 
fost mai omogenă, cu un 
în forță, conducînd lejer în 
din cele 4 seturi. Remarcați : 
Mîțu, Urzică, Bugarschi. respec
tiv Arbuzov. (C. CREȚU, coresp.)

Meciul 
CEA VA

Din setul al doilea, lh 
stelistă s-au operat 

modificări (Pralea și 
Spinu

(Gh.

3—1 
a 

atac 
trei

su-

A.S.A. TG.

DINAMO — C.S.M.U.
a fost amtnat.
LOCURILE 7—12 
ELECTROMUREȘ

MUREȘ — TRACTORUL BRAȘOV 
3—1 (8, —13, 13. 13). Remarcați: 
Baidoc, Racolța, Pop, respectiv 
Pustiu și Dragu. (C. ALBU, co
resp.)

RELONUL SAVINEȘTI — EL- 
COND DINAMO ZALAU 3—2 (15, 
13. —9, —11, 11). Remarcați : 
Chezan. Vițelaru. Buruș. respec
tiv Tutovan și Ștreang. (N. MAR- 
CU, coresp.)

CALCULATORUL
— C.S.U. ORADEA, amânat.

C.S.M. SIBIU (6-6 cu Grivița Roșie, la București), PERFORMERA ZILEI LA RUGBY
RAPID — UNIVERSITATEA TI

MIȘOARA 12-4 (3—3). Med de 
luptă, de angajament, tn „des
chiderea” din Parcul copilului, 
dar fără virtuți tehnice sau spec
taculare. A învins * meritat — 
Rapid, „XV“-le buetneștean pă
lind mult mai motivat, mal „le
gat” la nivelul celor două com
partimente. Bucureștenil au iz
butit trei eseuri, în ordine : FL. 
Radu, achimov ți i. zafies- 
CU, drept urmare • unor grave 
erori de apărare ale timișoreni
lor. Scorul putea fi mal mare, 
dar Dumitru, Bidirel și N. Stă- 
»escu au ratat o serie de lovi
turi de picior din poziții extrem 
de favorabile. Punctele învinșilor 
se datoresc Iul ROXIN, care a 
transformat 2 l.p., cite una de 
fiecare repriză. Mulțl dintre ce! 
prezențl la teren întrebau, pe 
drept cuvînt, „unde-i înaintarea 
care a învins pe Dinamo?", într-a- 
tSt de neoonviiigâtor au evoluat 
Cei 8 compociențl ai grămezii bă
nățene. A condus FI. Zam- 
IBrescu (Constanța).

R.C. GRIVIȚA ROȘIE — C.S.M. 
SIBIU 6—6 (3—3). Part: da vedetă 
a cuplajului a prezentat citeva 
faze excelente, de mare specta
col. Siblenii s-au lansat din start 
fcitr-un joc extrem de activ, cu 
pressing pe. tot terenul, 
du-i pe grivițenl (care 
gat din plin absența din 
tknor jucători cu gabarit 
gracz, Măcăneață) să... 
Unui drop al Iul IGNAT 
puns repede T. RADU prin 
Apoi, dominare sibtană, însă fără 
efect pe tabela de scor, 
pauză, jocul s-a schimbat, 
bienli, sufocați de propriul

nelăsfa- 
au acu- 
teren a 

: Pon-
răsufle. 
i-a răs- 

l.p.

După 
sî- 
lor

ritm (ăndeoscbl Înaintarea). ce- 
«Mnd vizibil inițiativa și Grivița 
Roșie atacând mai consistent. AL. 
MARIN izbutește un drop. 6—3, 
dar IGNAT „contrează" prompt, 
restabilind egalitatea din l.p. In 
min. 56. gazdele realizează cea 
mai bună fază a meciului, un 
atac larg, cu Marin intercalat ; 
sibienii salvează în tușă, la li
mita... eseului. Apoi și ei treo 
pe lîngă o mare ocazie de a 
înscrie o fnceroare. Meciul se 
încheie pe fondul unul nou atac 
grivițean cu linia de treisferturl, 
întregit de intrarea fulgerătoare 
a Iul Al. Marin, urmărit bine șl 
de O. Monaru. Cu un ultim e- 
foirt, oasipeții ațiără terenul de 
țintă șl rezultatul egal, care, 
după aspectul general al partidei, 
apare echitabil. A condus coreet. 
în spiritul jocului, FI. Tudo- 
rache.

Dimitrie CALLIMACHI
DINAMO — ȘTHNTA CEMIN 

BAIA MARE 26—14 (12—7).
Partida a început cu o l.p. 

transformată de I. CONSTANTIN 
și Dinamo conduce cu 3—0. După 
numai cîteva minute. CANTEA a 
expediat un drop de Ia 40 m : 
3—3. După alte 5 minute, „lo
vitură de teatru” : dinamoviștil 
greșesc în serie xn ..22-ul" pro
priu și demian a culcat balo
nul în eseu, oasneții luînd con
ducerea : 3—7. D.namovîștii se 
„trezesc”. SEMEN primește o 
minge la centrul terenului și. 
după o cursă de toată frumuse
țea. prin toată a.părarea adver
să. a înscris cel mai aplaudat 
eseu al meciului ; 7—7 ; I. CONS
TANTIN transformă și 9—7. A-

cesta mai punctează din l.p. și 
12—7. scor Ia pauză. La reluare, 
după o suită de greșeli, PARAS- 
CHrv își răscumpără o parte din
tre ele, Înscriind un eseu în stl- 
lu-i caracteristic : 16—7, BUCAN 
— intrat după pauză — pătrunde 
in forjă în terenul de țln-tă, 
eseu : 20—7. VERES profită de 
deruta din tabăra băimăreană și 
luîhd o minge pe cont propriu se 
duce și înscrie la centru, PITI 
transformă și 26—7. Mat erau câ
teva minute de joc. Piti se ..spe
rie” de o. minge ușoară, o scapă 
în brațele Iul OSIAC care înde
plinește O formalitate înscriind 
un eseu : 26-—11. In ultimul mi
nut, OSIAC mai înscrie din l.p. : 
26—14. Arbitrul I. Davidoiu a 
condus bine

Poul IOVAN
STEAUA — ȘTIINȚA PETRO

ȘANI 23—3 (9—0). Normal, meciul 
a fost dominat șl cîșțigat de e- 
chjpa mai bună, mai valoroasă, 
dar. spre meritul lor. oaspeții au' 
jucat curajos, îmboldiți de e- 
xemplul admirabilului lor lider, 
fostul internațional M. Ortelecan. 
Au marcat : HODORCA (2), MU- 
RARIU. RADULESCU — eseuri, 
D. ALEXANDRU — l.p., tr.. CO-

<5

3—7.

5K3TZ3

L0T0-PR0N0SP0RT INFORMEAZĂ
fc'UMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA MULTIPLA PRONOEX- 

PltrS DIN 3 NOIEMBRIE :

FAZA I : extragerea I : 12 8 
89 14 43 40 ; extragerea a Il-a : 
>9 34 6 44 41 27.

FAZA a n-a : extragerea a 
Mi-a : 18 33 15 3 40 4 ; extra
gerea a iv-a : 12 10 39 1 27 44 ; 
extragerea a V-a : 20 45 13 26 37 
33 ; extragerea a Vl-a : 9 28 44 
31 1 21 ; extragerea a Vtl-a : 1 4 
37 19 44 24 ; extragerea a Vin-a: 
•9 13 43 8 Ț 35.

FOND TOTAL DE CI.ȘTIGURI : 
1.248.829 LEL

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 3 NOIEM

BRIE 1985
1. Petrolul — Sportul studen

țesc X ; 2. F.C.M. Brașov — Ra
pid București 1 ; L Chimia Rm. 
V. — F. C. Bihor 1 : 4. Dinamo 
București — A.S.A. Tg. M. X ; 
5. Gloria Buzău — „U“ Cluj-Na- 
poca 1 ; 6. Victoria Buc. — F. C. 
Argeș 2 ; 7. S. C. Bacău — F. C. 
Olt 1:8. Como — Atalanta 2 ; 
9. Fiorentina — Internazionale 1) 
18. Lecce — Udînese 1 : 11. Na
poli — Juventus 1 ; 12. Roma — 
Verona 1 ; 13. Sampdoria — A- 
vellino 2.

FOND TOTAL DE CIȘT1GURI : 
1.049.970 LEI, din care 47.578 lei, 
report la categoria 1.
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BUCUREȘTI

Io Să , gK

JOC FRUMOS Șl [TOTUȘI] I
PETROLU 
SPORTUL

StadioT 
timp frul 
20 000. Șu 
3—3). Cor

PETRO1 
BUTUFEI
— Grosu 
SOLOMOI 
tin (min. 
I. Gușe.

SPORTt
— M. Mi 
Munteanu 
NA, ȚICI 
gore), Bc
— Coraș.

A arbit 
rumboiu 
Buciumar 
lan (Gh.

Cartona 
M. POPA 
șu.

La

PLOIEȘT1. 3 (prin telefon). 
Prczenți în număr foarte maro, 
spectatorii ploieșteni au văzut 
o întilnire de mare luptă între 
două formații care și-au pro
pus, în primul rind, efectuarea 
unui marcaj necruțător ; dar în 
sensul cel mai bun al cuvîn- 
tului. imaginea sportivității 
fiind oferită de duelul P. Gușe 

■un per- 
... __ ___ sportivitate, meri

tul fiind în principal de partea 
ploieșteanului. Jucindu-se foar
te exact faza defensivă. am 
înregistrat mai puține faze pe
riculoase la ambele buturi. Din 
prima repriză vom reține ca 
momente importante cele două 
cornere consecutive ale Petro
lului (min. 23), cînd apărarea 
bucureșteană a fost pusă la 
grea încercare. Cinci minute 
mai tîrziu. centrarea lui Grosu 
îl pupe în bună poziție pe I. 
Solomon, care șutează puternic 
pe lîngă poartă. Ocazia cea 
mai mare a reprizei o vom în
registra în min. 43 cînd Hagi 
aruncă lung de la tușă, Țiclea- 
nu scapă nemarcat în careu, 
șutează do la aproximativ 12 
m. dar Jipa reușește să trimi
tă in ultimă instanță balonul 
în corner.

Joc mai rapid, mai avîntat. 
în a doua repriză. Petrolul în
cepe cu mult aplomb si, în 
min. 46, I. Solomon și O. Gri- 
gore au bune situații. La prima, 
mijlocașul prahovean n-a ajuns 
un balon care a trecut la cîți- 
va metri de poarta iu; Spe- 
riatu, iar la o doua — porta
rul studenților bucurcșteni a 
salvat în corner. Cinci minute 
după aceea o acțiune personală 
a lui Mocanu îl aduce pe vîr
ful de atac al gazdelor la 7—8 
m de poarta

I
i-ixiiti uc uuviui j

— Hagi, desfășurat intr-t 
fect spirit de sportivitate
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adversă, dar Spe-

sper

rin tu 
picioarele 
ce Coraș 
Jipa cu 
(min. 53) 
fierbinte 
I. Gușe 
Grosu. d 
12 m ' 
(min. 56) 
aceea, 
cat și

ie:

de

P. 
>n 

tul, dar 
intervină 
corner. E 
minute a 
ria“ plo'c 
te. el 
T. Dk 
te mult 
apără pi- 
de egalifc 
punct pn

CITE EMOȚII P
9

DOI — tr., respectiv BEZARAU — 
drop. Arbitraj excelent al ieșea
nului A. Popa. (Al. CARNABEL).

Celelalte rezultate : FARUL
CONSTANȚA — POLITEHNICA 
IAȘI 25—3 (9—3). Au marcat : St- 
CONSTANTIN, VARGA. G h.
DINU — eseuri. V. ION 2 l.p.. 2. 
tr., Gh. FLOREA drop, respectiv 
BAIETU drop. (C. POPA, 
coresp.) : TC IND MIDIA — 
SPORTUL STUDENȚESC 16—G
(6—6). Au înscris NICA eseu, 2 
l.p., tr.. COMANICI eseu. res
pectiv NASTAS-E 2 l.p. (S. NACE, 
coresp.) ; LOCOMOTIVA PAȘ
CANI — C.S.M. SUCEAVA 15—13 
(3—7). Marcatori : MAGHERCA 
eseu, TOM A 2 l.p.. tr.. RACILA 
drop, respectiv TÂTARUȘANU și 
GRIG ORAȘ eseu ri . LIVADARU 
1 p.. tr. (C. ENEA, coresp.) ; hi
drotehnica -MILCOV FOCȘANI 
— CONTACTOARE BUZĂU 29—13 
(16—3). Autorii punctelor : MI- 
HAILA. PETRTLA, TIMOFTE. 
RAILEANU, CAPRA — eseuri, 
MIHAI l.p., 3 tr.. respectiv CAP. 
MARE eseu, A. DTNU 2 l.p.. GO- 
MOESCU drop. ’
coresp) ; M. G. 
GLORIA P.T.T.
(15—12) , 
FEBR. CLUJ-NAPOCA — RUL
MENTUL BIRLAD 16—3 (12—3).
In clasamente conduc Steaua 21 
p (seria I). respectiv Di-nemo 19 
p (seria a n-a).

(Fl. JECHEANU,
OLIMPIA —

ARAD 18—12 
(15—12) ; UNIVERSITATEA 16 
FEBR. CLUJ-NAPOCA —

Ras

ETAPA DE IARNA A „DACIADEi"
elevii Liceului industrial „Gri
vița Roșie" (prof. Olimpiu 
Chiru) au oferit citeva exerci
ții de gimnastică de ansamblu, 
care au îneîntat spectatorii 
prin armonie, acuratețe și în- 
demînare.

Chiar dacă s-ar fi limitat la 
atit. programul ar fi reușit să 
satisfacă exigențele publicu
lui... N-a fost, însă, decît un 
fel de preambul, pentru că au 
urmat reprize la fel ' 
sânte și de atractive 
cicliști fruntași din 
sportive bueureștene. 
la startul unei viu 
curse de eliminare, 
re de karturi 
de... viitorii 
care se pregătesc în cadrul 
cercului de specialitate al Ca-

dc intere- 
oferite de 

cluburile 
prezeuți 

disputate 
o întrece- 
asigurată 

automobiliști 
în

sei pionierilor și șoimilor pa
triei din sectorul 1, iar. în pa
rafei, o demonstrație de măies
trie a motoeicliștilor de la Clu
bul sporturilor tehnico-aplicati- 
ve. Și, ca o surpriză, o inedită 
demonstrație a unor fruntași ai 
secției de călărie a clubului 
sportiv Steaua, conduși de cpt. 
Anghel Donescu. Probe de dre
saj cu ..numere" de mare atrac
ție și de mare măiestrie.

Concomitent, in vecinătatea 
sediului clubului sportiv școlar 
„Triumf", zeci de copii și elevi 
au luat parte la un simultan de 
șah susținut do cițiva dintre cel 
mai curios cu ți sportivi in ma
terie. ing. Iulian Drăghici, an
trenor al lotului național femi
nin de junioare, prof. Dumitru 
Năstase, Theodor Ursulanu și- 
campioana națională de junioa
re III, eleva Luminița Radu, 
de la Școala nr. 98. O bine-

I
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BRAȘOV, 
Cite emoții 
tru suporterii echipei 
cale, emoții care nu se antici
pau deloc, mai ales 
1 gazdele reușiseră 
scorului : atunci, 
angajat pe Gyorfi 
periculos atacant) 
bună pasă, tînărul 
galbcn-negrilor a 
fundași rapidiști.

3 (prin telefon), 
în acest joc pen- 

lo-

i că din min. 
deschiderea 
Cramcr l-a 

(cel mai 
eu o foarte 
fundaș 

„întors" 
după care a 

șutat, cu stingul, in stilpul din 
dreapta porții (Mânu n-a reu
șit să schițeze nici măcar un 
singur gest !), mingea a re
venit în teren pentru ea ea să 
fie reluată de același GYORFI : 

Firesc, a urmat o bună 
pentru brașoveni, în 

strîns bine 
încercind să echi- 

prin contraatacuri 
brașovenii vor 

care vor trece pe 
amintim cele mai 
putea fi 2—0 în 

Țălnar (servit

al 
doi

1—0.
perioadă 
care Rapidul și-a 
rîndurile, 
libreze jocul 
tăioase. Tot 
fi însă aceia 
lîngă gol. Să 
mari ocazii : 
min. 26, cînd 
bine de Cramer) reușește un 
,,șut-bombă“, pe care Mânu l-a 
blocat 
tea fi 
Mânu 
Barbu,
la 20 m, a poposit tot în bra
țele portarului rapidist. Fe
roviarii simt că pot realiza 
mai mult (echipa locală nu mai 
leagă jocul) și trec pe lîngă e- 
galare în min. 38, pe 
realizează, totuși,

cu marc dificultate ; pu- 
2—0 și în min. 35, cînd 
a degajat defectuos la 

însă șutul acestuia, de

care o 
două mi

a sportuluivenită popularizare 
minții și o răsplată a muncii 
neobosite a metodistului Florin 
Garfinkel, animator al șahului 
în rîndul copiilor și tineretului 
din primul oraș al țării.

Să amintim. în fine, că tot la 
Stadionul tineretului au avut 
loc finalele pe Capitală ale 
„Cupei Anului Internațional al 
Tineretului", cu mențiuni spe
ciale pentru baschetbalistele de 
la Școala nr. 37 (locul I. în- 
tr-o aprigă întrecere cu colege
le lor de la ..19". scor final : 
37—19). fotbaliștii de la Școala 
nr. 196 (învingători, după 

mare îneîntare, 
de la „191“), 
formațiile fi- 
volei și rug- 
în „Cupa 

probă atleti-

un 
cumed de

3—2 asupra celor 
ca și pentru toate 
naliste la handbal.
by. Pe finaliștii 
Ă.I.T." la cros — .
că atit de îndrăgită de iubitorii 
sportului — îi așteptăm dumi
nică 10 noiembrie pe aleile (la 
fel de primitoare) ale Parcului 
tineretului...

nute mg’ 
fixă : » 
cutată dc 
ȚÎRA a 
boltă : 1- 
plu spec!

La relt 
scăderea 
nicilor, 
finalizare 
Ia contra 
și, respet 
locală se 
apoi rată 
poartă 
și Țăltt-, 
curgea sț 
atacurilor 
șovenilor, 
du-se ma 
în min. 8 
credea în 
MER fii 
sub trar 
fel toată 
oaspeților

bacau, 
mari ocaz 
jalonat pi 
In min. 
ideală, a 
în min. 4 
petuos și 
pa lingă s 
ții lui IV 

■ bune situ: 
gurele), j 
avut un ,, 
evoluînd 1 
sibilitățiloi 
dezinvoltul 
prinzătțgrc 
tic. Pfc. 
punînd P 
poarta Iul 

cinatunci 
au efectua 
țător, care 
pe apărăt, 
bll în ace 
cui vîrful 
Mangalagii 
gol. înscri 
șui central 
ternic de 
rul Anghe 
MANGALA 
blocstarturi 
După patr 
lung, ȘOSI 
capul, cent 
Goluri tru 
plin merit 

După pa 
tr-un sing 
aceluiași î 
în min. 8t 
al treilea 
tat o suită 
A ratat M



IRI
0
0
bun ;
circa
artă :

;efan. 
1UȘE 
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ză la
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să 
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„fu- 
>les-

Și 
tar- 
1 Si 
atul 

un

U

ÎN ULTIMUL MINUT!
RM. VÎLCEA, 3 (prin tele

fon). I n meci plat la prima 
vedere, în care Chimia n-a 
reușit să străpungă apărarea 
ermetică (cu marcaj om la om) 
aplicată de formația bihoreana 
și care se părea că s.e va în
cheia cu un scor alb. Și parti
da... curgea spre remiza 
așteptată de bihoreni. 
nit, insă, ultimele 13 
și jocul avea să ia un 
alt aspect. Stereotipia 
atunci avea să fie modificată 
de deschiderea scorului mult 
așteptată în tribune : în min. 
80. Vcrigeanu a executat o lo
vitură de pe partea dreaptă și 
PREDA, apărut Inspirat în ca
reul advers, a reluat balonul, 
cu capul, în plasă. A urmat, 
în min. 86, o mare ocazie ra
tată de Cireașă 
priza secundă în 
care a reluat 
capul, balonul 
pe lingă bară.
insă, F. C. Bihor a egalat : o 
infiltrare a lui I. Marin pe 
partea stingă a făcut ea balo
nul să ajungă la Isaia, a ur
mat șutul în stilpul din dreap
ta porții Iu] Pavel, mingea s-a 
plimbat între un stilp șl ce
lălalt, fundașul Lazăr a vrut să 
degajeze si mingea a ricoșat 
din GEORGESCU în plasă. Și 
cînd nimeni nu se mai aștep
ta, în ultimul minut de 1oc, 
Verigeanu a pătruns pe partea 
dreaptă, paralel cu linia 
poartă, a centrat înapoi, 
jos, „la întîlnire", și LAZÂR 
a reluat balonul în poartă.

O victorie pentru care Chi
mia a luptat mult, instalîndu- 
se mai tot timpul în jumăta
tea de teren adversă, dar

2 (0) 
1 (0) 
bun ;

■ cir-

OASPEȚII EGALAȚI...
7 7

IN FîH AL?

mult 
Au ve
in inute 

cu totul 
de pînă

(trecut in re- 
linia de atac), 
puternic, cu 

din apropiere 
In min. 88,

de 
ne

GOLGETERH
GOLURI : Bicu — 1 din

GOLURI :

nul) 
din

• 9
11 m.
• 8

— 1 din 11 m.
— 2 din 11 

11 m.
6 GOLURI :
5 GOLURI :

Coraș. Pițurcă 
Petcu (Corvi- 
m. Hagi — 3

Mateuț, Gabor.
_ . M. Sandu. Fa-

nici, Cimpeanu II — 2 din 11 m.

1INUTUL 89!
’ază 
xe- 
i și

CU 
im-

2 (1>
1 (H

foarte

F.C.M. BRAȘOV 
RAPID

Stadion F.C.M., teren 
bun ; timp friguros ; spectatori
— circa 9000. Șuturi : 19—11 (pe 
poartă : 8—4). Cornere : 7—7. Au 
marcat : GYORFI (min. 1). CRA- 
MER (min. 89), respectiv ȚiRA 
(min. 40).

F.C.M. : Barba — GYORFI, E. 
Moldovan, NAGHI, Mandoca —- 
Cimpean (min. 46 Batacliu), Spi
rea, BENȚA — Țălnar, CRAMER, 
Barbu (min. 80 Moșoman).

RAPID : MÂNU — Marinescu, 
CIRSTEA, RADA, Bacoș — 
Teodorescu, Agiu, Șt. Popa, 
Croitoru — TIRA (min. 87 Ghia- 
ră), Manea.

A arbitrat în general bine (ex- 
ceptînd unele decizii de acor
dare a cartonașelor galbene) Cr. 
Teodorescu ; la linie : N. “ 
gescu (ambii din Buzău) 
Curt (Medgidia).

Cartonașe galbene : 
MÂNU, MANEA.

La speranțe : 2—1 (2—1).
• .....

pînă Ia epuizare pentru a scoa
te un rezultat bun la Brasov.

Stelîon TRANDAFIRESCU

Geor- 
și V.

3-0...
jă 
iu 
ii. 
ie 
ar 
n- 
:u 
r- 
te
1-
IU

S.C. BACAU 
F.C. OLT

Stadion ,,23 August1- ; k>vu 
bun ; timp Irumos ; spectatori — 
circa — 10 009. Șuturi : 22—7 (pe 

■ " Cornere : 11—3.
MANGALAGIU 

r (min. 21), TIS- 
83).

: Mangeac — An- 
SOLOMON, E-

3 (2) 
0
teren

)- 
u

1,
>1 
t,
il

ă

n
i

1

poartă : 10—2). i 
Au marcat : 
(min. 17) ȘOȘU 
MANAKU (min.

s. c. bacAu :
drieș, Arteni, _________ , _
LISEI — AVÂDANEI, TISMANA- 
RU, Șoșu — Șoiman, MANGALA
GIU, Trimbițaș (min. 86 lancu).

F. C. OLT : Anghel — LAU- 
RENȚIU, Mihali, M. Zamfir, Mi- 
nea — M. Popescu, Donose, Bă
lăci. LEȚA (min. 46 Eftimie) — 
Crișan, Pena (min. 65 Turcu).

A arbitrat foarte bine O. ștreng 
(Oradea) : la itnie : Gh. Con
stantin (Rm. Vîlcea) și L. Sălă- 
jan (Satu Mare).

Cartonașe galbene : DONOSE, 
ȘOȘU, C. SOLOMON.

La speranțe : 1—o (0—0).

și 70, a ratat Trimbițaș în min. 
58, 69 și 80 (șut violent în „trans
versală'), a ratat Șoșu in min. 
73. Cel de al treilea gol a venit 
și el în mod firesc și a fost în
scris în min. 83 de TISMANA- 
RU, care l-a „întors" surprinză
tor de ușor pe M. Zamfir, după 
care a șutat puternic, sus, la 
vineîu. Acest gol a rotunjit o 
frumoasă victorie a ecliipei lo
cale, dornică să se reabiliteze 
după usturătorul eșec (0—5) de 
la Timișoara, din etapă trecută.

c.

taurențîu DUMITRESCU

CHIMIA RM. VÎLCEA
F.C. BIHOR

Stadion „1 Mai" ; teren 
timp frumos ; spectatori
ca 8090. Șuturi : 21—5 (pe poar
tă : 9—2). Cornere : 18—4, Au
marcat : PREDA (min. 80). LA- 
ZAR (min. 90), respectiv GEOR
GESCU (min. 88).

CHIMIA : Pavel — LAZAlî, 
PREDA, Cireașă, Cincă — Vergu 
(min. 39 Iovan), BASNO, BICA 
— VERIGEANU, Ancuța (min. 
67 Treschin), Carabageac.

F. C. BIHOR : Lăzăreanu — 
Dianu, BISZOK, Dumitrescu, Bu- 
cico — TĂMAȘ. I. MARIN, Mu- 
reșan, Cigan (min. 73 Isaia) — 
lie (min. 85 ~ 
gescu.

A arbitrat 
la linie : M. 
tei (toți din

Cartonașe 
REANU.

La speranțe : 2—0 (1—0).

Chiar dacă formația murc- 
șeană semnase, cu o săptămină 
în urmă, „surpriza etapei", in- 
vingînd la Oradea, dinamoviș- 
tii nu-și făceau prea 
griji față de acest joc.

multe 
Ei au 

crezut, probabil, că meciul va 
in

Brukenthal), Geor-
bine V. Anghelolu ; 
Niculescu și R. Ma- 
București).
galbene : LAZA-

atacurile ei au fost lipsite de 
claritate. Să amintim cîteva 
din situațiile mai clare de pînă 
la deschiderea scorului : Ve- 
rigeanu (min. 37 — reflex Lă- 
zăreanu la lovitura cu capul), 
Basno (min. 44), Cireașă (min. 
50 și 53). Pe partea cealaltă, 
pe contraatac, Dianu (min. 
28) a fost foarte aproape de a 
înscrie.

Gheorghe NERTEA

fi cîștigat oricum. însă 
min. 58 s-au văzut conduși 
(cursă Muntean, faultat Ia col
tul terenului, pe dreapta, lovi
tură liberă, bară a lui L. Popa, 
mingea a revenit în careu, de 
unde SOARE, cu prezență de 
spirit, a găsit șutul de gol), și 
galeria dinamoviștilor s-a luat 
cu mîinile de cap. Pentru că 
echipa favorită jucase slab, 
fără orizont, crezind că din în- 
tîmplare se va naște victoria. 
Chiar dacă au dominat și au 
avut si unele ocazii * (Orac — 
bară, direct din corner. în min 
14 ! ; Ispir „scoate" cu capul, 
de pe linia porții, șutul lui 
Văidean. în min. 15 ; Nicolae 
nu gîndește la 
careului — min.
— șut de gol scos de Jenei, în 
min. 28 ; Suciu pătrunde si 
trage în portar, în min. 45) di- 
namoviștii nu străluciseră nici 
în prima parte.

Și cum gazdele n-au punctat, 
oaspeții au prins și curaj ofen
siv, alternînd jocul la

marginea
24 : Orac

ofsaid,

MARCU, PE TOT TERENUL

mu- 
(cen- 
peste
insă

căruia bucureș-tenii i-a-u căzut 
pradă din lipsă de... gîndire, cu 
contraatacurile purtate mai ales 
de Muntean. In min. 51, 
reșenii au o mare ocazie 
trare Muntean, șut mult 
al lui Soare din careu),
gazdele nu recepționează „Sem
nalul de alarmă" și vine golul 
din min. 58. Iar peste două 
minute va interveni Moraru la 
15 m pentru a-1 stopa pe Mun
tean. Se fac cele două schim
bări regulamentare, insă nu se 
schimbă nimic în jocul gazde
lor. confuz. lent, fără sponta
neitate și idee. Fundașii vor 
împinge echipa spre egaiare. 
Topolinschi va șuta în bară de 
la 25 m în min. 76, Rednic va 
ajunge la 7 m de gol. insă nu 
va obține decît un corner, cor
nerul salvării de la înfrîngere. 
Pentru că, la lovitura de la 
colț executată de 0“ dreapta, 
oaspeții nu sar și VARGA în
scrie în min. 84 de Ia margi
nea careului mare. O remiză 
smulsă in extremis, care s-a 
mai clătinat și în min. 86, cînd 
același Muntean s-a ..jucat" cu 
apărarea gazdelor, un rezultat

DJNAMO
A.S.A. TG. MUREȘ

Stadiei, Dinamo : teren 
bun : limp 1-jmaț : spectatori 
circa 7.000 Șuturi17—6 
poartă : 11—3). Cornere :
Au marcat : SOARE (mm. 
și VARGA (min. 31).

dinamo : Moraru — Rednic, 
Nicolae. ZARE. TOPOLINS- 

Suclu (inii. 67 Dragnca), 
varga — Vă'dean. Au- 

(min. 71 S. Rădueanu),

Al.
Cili
Movilă.
gustin
Orac.

A.S.A. : varo — V. 
JENEI. ISPIR. Fodor - 
C. Iile, s. Dumit 
MUNTEAN. 
Albit ; min.

A arbitrat 
la linie ; E. 
Brașov) șl 
Vîlcea).

Cartonase
NICOLAE.

La speranțe : 2—1

BUCUREȘTENII,

’ (0)
1 (0)

foarte

(pe
8—2.

58)

Marton, 
- L. Popa, 

a, Bosh II — 
SOARE (min. 86 

89 Cribdi’.ean).
bin? R. Petrescti ; 
Oțeiea (ambii din 

N. Dinaseu (Rm.

galbene : BOTH II,

(6-0).

care a trezit reacții diferite : 
mulțumire și aplauze sportive 
ale publicului bucureștean 
pentru echipa din Tg. Mureș, 
firească dezamăgire pentru evo
luția favoriților lor.

Mircec M. IONESCU

IN ZI SLABA

BUZĂU, 3 (prin telefon). O 
frumoasă după-amiază de fot
bal la Buzău. Public entuziast, 
sportivitate deplină, o evoluție 
foarte bună a gazdelor, care 
și-au depășit net adversarii 
prin viteză, decizie și o insis
tență pe parcursul tuturor ce
lor 90 de minute. Studenții clu
jeni au încercat să taie elanul 
gazdelor, dar buzoienii. mereu 
primii la minge, au 
te baloanele 
spontane și au

Scorul a fost 
21. Marcu a

,,scos“ toa- 
din grămezile 
atacat continuu, 
deschis în min. 

slalomat la... 
Resfirșit pe partea stingă, a 
obținut un fault, tot el a exe
cutat lovitura liberă și COMA- 
NESCU, mereu prezent in atac, 
a înscris din apropiere. Buzo
ienii insistă, mereu animați de 
Marcu, aflat într-o formă care 
ne-a amintit de zilele lui cra- 
iovene, la care adăugăm o ma
turitate în joc cu totul remar
cabilă. EI va fi la un pas de 
gol în min. 26 și 33 și îl va 
pune într-o altă situație fa
vorabilă pe Julis 
ceea ce sugerează omniprezen
ta „veteranului" echipei buzo- 
iene. în această repriză, clu
jenii vor avea o singură oca
zie, dar una foarte mare, cînd 
Mircea va degaja din apropie
rea porții.

Imediat după pauză, Sn min. 
49, TICA face diferența de joc 
(2—0) Ja o minge lobată eu 
inteligentă de același Marcu ; 
acesta din urmă caută cu in-

(min. 38),

GLORIA 
„U- CLUJ-NAPOCA

Stadion Gloria ; teren 
timp frumos ; spectatori 
20.000 ; Șuturi *“ “

tu3 
0 
bun ; 
circa 

. . 17—7 (pe poartă :
S—1). Cornere : 6—3. Au marcat : 
COMANESCU (min. 21). TICA 
(mim. 49) și JULTS (min. 58).

gloria : Lazăr — Comănescu. 
FL. MARIN, Mircea, Tulpan — 
ȘUMULANSCHI (min. 84 Ghiz- 
deanu), BALAUR, Tică (min. 65 
STAN). Julis — Profir, MARCU.

„U“ CLUJ-NAPOCA : cavai — 
Dobrotă, Neamțu, Ciocan. Bagiu'
— Fi. Pop, Popicu, Fîșic, BUCUR 
(min. 70 Stoica II) — Boeru (min. 
65 Cimpeanu n), BIRO.

A arbitrat foarte bine I. Cră- 
ciunescu (Rm. Vîlcea) : la linie : 
Ad. Moroțanu (Ploiești) și 
Rotărescu (Iași).

La speranțe : 1—o (0—0).
• ■

sistență golul, este foarte a- 
proapc de el (min. 56), dar sct 
vede că astăzi i-a fost hără
zit să servească toate golurile 
echipei sale. JULIS, bine lansat 
în adîncimc de același Marcu, 
majorează scorul în min. 58. 
Clujenii acuză din plin majo
rarea scorului, care reflectă su
perioritatea gazdelor ; acestea 
mai au destule ocazii (Balaur
— min. 69, Marcu — min. 73) 
și, ca o încununare a acestei 
partide spectaculoase, tînărul 
Stan șutează puternic în bară 
în min. 87. O victorie indiscu
tabilă, repurtată de o echipă 
care a jucat mereu cel puțin 
eu viteza a treia, sfîrșind prin 
a-și epuiza adversarul.

St.

Abia începuse meciul (min. 
2), echipele nu se așezase
ră ca lumea în teren și o min
ge degajată de Cristian 
in zona „I.....................
Dumitrescu, 
te menține 
decis, 
ia el 
najul 
cu și 
care 
pa oaspete și transformă parti
da gazdelor într-o cursă cu 
handicap. Victoria nu-și pier
de, totuși, capul, păstrează o 
oarecare rigoare tactică, fiind 
vizibil persistentul (dar inefica- 
ccle) marcaj om la om aplicat 
pe tot terenul. Aelenei animă 
fazele de atac, dar centrările 
sale aterizează în gol, «ăci 
Victoria continuă să fie o echi
pă fără un vîrf de atac au
tentic. Fundașii 
(destoinici, 
precedentă, 
versar cu

cade 
,libero“-ului gazdelor, 

Acesta nu o poa- 
; mai rapid, mai 

piteșteanul BADEA pre- 
balonul, profită de talo- 

timid ai lui Dumitres- 
inscrie. Un gol rapid, 
armează psihic echi-

(pe 
AU

Dli-

loon CHIRILÂ

bucureșteni 
inspirați în etapa 
în fața unui ad- 
potențial superior 

F. C. Argeșului, e vorba de 
Steaua) sînt, însă, de aceas
tă dată, greu de recunoscut : 
stîngaci și temători, rigizi, ne- 
glijînd complet jocul la in
tercepție. Duelurile directe 
convin, astfel, de minune, 
tacanților piteșteni, care pe
riclitează des careul lui Nitu. 
Dar Nițu se dovedește un por
tar în mare formă, care com
pensează slăbiciunile funda
șilor săi respingînd în extremis 
șuturile de gol ale lui 
(min. 17) și D. 
24 și 37).

După pauză se 
terenurile, nu 
meciului. La friiele

VICTORIA 0
F.C. ARGEȘ 2 (1|

Stadion Metalul ; teren denive
lat ; timp bun ; spectatori 
circă 4 000. Șuturi : 11—12
poartă : 6—7). Cornere : 4—4. 
marcat : BADEA (min. 2) 
JURCA (min. 69).

VICTORIA : NIȚU — Mânu,
mitrescv (min. 41 Călin). Bnima- 
ru, Vied — Nede'cearu. Ursa, 
Custov — AELENEI, V. Rochi
(min. E4 Guda), D. Sava.

F. C ARGEȘ : Cristian - E- 
duard. STANCU. PtRVU. Tiînase 
— IGNAT. BADEA. Bănuții — 
D. ZAMFIR (min. 54 
JURCA (min. 82 Toma).

A arbitrat bine V. 
linie : Gh. 
Iași) și V. 
Severin)

Cartonașe
CEARU. CUSTOV.

La speranțe : 0—1 (0—0).
• .

continuare F. C. Argeș, care 
joacă grupat, sigură pe ea, 
preferind expectativa la mij-

Victoria, ob- 
își 

și fundașii 
ei ofensivă, 

nepermiș
Atîta

Bobaru), 
Ni ca.

Antohi : la
Silion (ambii din 
Titorov tDrobcta Tr.

galbene : NED'

a-

Jurcă
Zamfir (min.

schimbă doar 
Și aspectul 

lui în

locul terenului, 
sedată de dorința egalării, 
trimite adeseori 
în precipitata 
rarefiindu-și nepermiș pro
pria treime. Atîta aștepta o 
echipă „la pîndă" ca F. C. Ar
geș, care în min. 69 exploatea
ză perfect un vast culoar liber 
in centrul apărării gazdelor, pe 
eare pătrunde impetuos JUR
CA, servit „la milimetru" de 
Bobaru, și inserie : 2—0 pentru 
piteșteni. Finalul meciului 
este calm, oaspeții apărîn- 
du-și fără mari eforturi cele 
două puncte obținute în fața 
unui partener în zi slabă.

Ion CUPEN

DIVIZIA B, ETAPA A 13-a
Seria I

METALUL PLOPENI —
NAREA C.S.U. GALAȚI

DU- 
-------- 1—2 

(1—0) : Toma (min. 36, din 11 m), 
respectiv Halca (imin. 49 și 85).

F.C.M. DELTA TULCEA — 
C.S.M. SUCEAVA 1—0 (1—0) ;
Busu (min. 22).

MINERUL VATRA DORNEI — 
F.C. CONSTANȚA 1—0 (1—0) :
Menaschez (min' 37).

OȚELUL GALATI — OLIMPIA 
RM. SARAT 4—1 ' (3—0). Rotaru 
(min. 27. 30 șl 42), Lata (min. 
50), respectiv lonescu (min. 79).

CHIMIA FĂLTICENI — DU
NĂREA CĂLĂRAȘI 1—0 (0—0) :
Risnlc (min. 75).

C. S. BOTOȘANI — PRAHOVA 
C.S.U. PLOIEȘTI 1—0 (0—0) : Za- 
haria (mim. 77).

POLITEHNICA IAȘI — CEAH
LĂUL P. NEAMȚ 1—0 (0—0) : 1. 
Constantin (min. 47).

ARIPILE BACĂU — F.C. PRO
GRESUL BRĂILA 1—1 (0—0) : 
Căpraru (min. 90) pentru Aripile. 
Trandafirescu (min. 78) pentru 
F.C. Progresul.

STEAUA MIZIL — C.F.R PAȘ. 
CÂNI 1—0 (0—0) : Grlgore (min. 
70).

Relatări de la V. Frîncu. P. 
Comșa, M. Cozubaș, T. Striopol.

D. Crăciun, Th. Ungureanu, AI. 
Nour, I. lancu și R Alexan- 
drescu.

ETAPA VIITOARE (duminică 10 
noiembrie) : Dunărea C.s.U. Ga
lati — F.C.M. Delta Tulcea, 
C.F.R. Pașcani — Metalul Plo- 
peni. Dunăre? Călărași — F. C. 
Constanța, Minerul Vatra Dornei 
— Otelul Galați, Ceahlăul P. 
Neamț — C.S.M. Suceava, Aripi
le Bacău — Politehnica Iași, O- 
limpia Rm. Sărat — Prahova 
C.S.U. Ploiești, Steaua Mizil — 
Chimia Fălticeni, F. C. Progre-

TINA — A.S. DROBETA TR. SE
VERIN î—o (1—0) : N. Păun 
(min. 26).

FLACARA AUTOM. MORENI — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 1—0 
(0—0) ; ștefănescu (min 60).

Relatări de la O. Guțu, P. Ma- .... - - - — - p
Ducan,

N.

teoiu, N. Costache, L. Maior, 
Dumitrescu, M. Avanu, I. ~ 
D. Mihail și Gh. Ilinca.

ETAPA VIITOARE : 
I.P.A. Sibiu — Flacăra 
Moreni Mecanică fină 
București — Chimica 
Electrc putere Craiova — Pro
gresul Vulcan București, Avîntul 
Reghin — Sportul muncitoresc 
Slatina, I.C.I.M. Brașov — Auto
matica București, I.C.S.I.M. Bucu
rești — I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe. 
Carpați Mîrșa — Tractorul Bra-

Șoimii 
Autom. 
Steaua 

Tîrnăveni,

șov, A. S. Drobeta Tr. Severin — 
Gaz mef->n Mediaș, C. S. Tîrgo- 
viște — Muscelul Cîtnpulung.
1. FLACARA 13 8 3 2 16— 7 19
2. C. S. T-viște 13 7 3 3 19— 6 17
3. Progr. Vulcan 13 7 3 3 24—12 17
4. A. S. Drobeta 13 6 3 4 16—16 15
5. Chimica 13 6 2 5 23—16 14
6. Electroputerc 13 6 1 6 27—19 13
7. Carpați 13 6 1 6 21—20 13
8. Tractorul 13 4 5 4 14—15 13
9. I.M.A.S.A. 13 5 3 5 14—19 13

10. Gaz metan 13 6 0 7 16—15 12
11. Muscelul 13 6 0 7 17—19 12
12. Sportul munc. 13 5 2 « 14—18 12
13. Automatica 13 5 2 6 17—22 12
14. I.C.I.M. 13 5 1 7 20—19 11
15. Mecanică fină 13 4 3 6 23—24 11
16. Șoimii I.P.A. 13 4 3 6 20—22 11
17. Avîntul 13 4 3 6 13—22 11
18. I.C.S.I.M. 13 3 2 8 8—31 8

Seria a

sul Brăila — C. s. Botoșani.
1. OTELUL Gl. 13 10 1 2 35—10 21
2. Politehnica 12 10 1 1 20— 7 21
3. Dunărea 13 6 3 4 17—11 15
4. F. C. C-ța 13 6 3 4 15—10 15
5. F.C.M. Delta 13 7 0 6 14—15 14
(. Steaua 13 6 16 16—16 13
7. Dunărea Căi. 13 4 5 4 12—14 13
9. Metalul 13 5 2 6 22—16 12
8. Prahova CSU 13 5 2 6 12—17 12

10. F. C. Progr. 12 5 16 14—12 11
11 C.F.R 13 4 3 6 17—18 11
12. C.S.M Sv. 13 4 3 6 14—16 11
13. C.S. Botoșani 13 4 3 6 10—12 11
14. Ceahlăul 13 5 17 11—17 11
15. Chimia 13 5 17 13—22 11
16. Aripile 13 3 4 6 15—24 10
17. Minerul 13 4 2 7 10-20 10
18. Olimpia 13 3 4 6 10—20 10

J n-a

Seria
BAIA MA-

ORAȘTIE 
(min. 24), 

(min. 65,

a III-a

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — AUTOMATICA BUCU. 
REȘTI 3—2 (2—0) : Ene (min. 5 
și 10). Purdea 
m), respectiv 
63).

MUSCELUL 
I.M.A.S.A. SF. 
(2—0) î Pamfil ____  __ __
Rădulcscu (min. 38).

I.C.S.I.M. BUCUREȘTI — ME
CANICA FINA STEAUA BUCU
REȘTI 1—0 (0—0) : Pislaru (min. 
57).

11(m'n. 56, din 
Baciu (min. 57 și

CÎMPULUNG — 
GHEORGIIE S—0 
(min. 22 și 59) și

AVÎNTUL REGHIN — ȘOIMII 
I.P.A. SIBIU 2—1 (1—0) : Ilajnal 
(min. 25). Istrate (min. 79), res
pectiv CoIdea (min. 68).

TRACTORUL BRAȘOV — GAZ 
METAN MEDIAȘ 1—0 (0—0) :
Hintea (min. 55. din 11 m).

C.S. TIRGOVIȘTE — I.C.I.M. 
BRAȘOV 1—0 (0—0) : Gingu (min. 
55).

CHIMICA TÎRNĂVENI — CAR. 
PĂȚI MÎRȘA 2—0 (0—0) : Mărgi
nean (min. 50 și 83).

SPORTUL MUNCITORESC SLA-

F. C. MARAMUREȘ 
RE — MECANICA 
3—0 (2—0) : Buzgău 
Sepi (min. 35) și Laiș 
din 11 m).

C.S.M. REȘIȚA — MUREȘUL 
DEVA 3—0 13—0) : Zah (min. 4), 
Hodina (mir>. 32, din 11 m) și Ja- 
cotă (mis. 40).

ARMATURA ZALAU — ÎN
FRĂȚIREA ORADEA 1—0 (0—0):
Predeanu (min. 51, din 11 m).

STRUNGUL ARAD -----------
BISTRIȚA 2—1 (1—0) : Urs 
14), Nedelcu II (min. 65), 
pectiv Coman (min. 81).

----- SIGHET — C. S. 
ARAD 2—1 (1—0) : Bonte
27, din 11 m), Caciureac 
67), respectiv Bitea (min. 57, din 
Hm). '

MINERUL LUPENI — MINERUL 
CAVNIC 0 (2—0) : Postelnicu 
(min. 11 și 28).

UNIREA ALBA IUL1A — O- 
LIMPIA SATU MARE 2—1 (1—0) : 
Mitraeu (min. 17), Oprea (min. 
64), respectiv Roatiș (min. 89).

C.F.R. TIMIȘOARA — AURUL 
BRAD 1—0 (0—0) : Murar (min. 
46, din II m).

METALUL BOCȘA — JIUL PE
TROȘANI 1—1 (0—0) : Anghel
(min. 50) pentru Metalul. Sălă- 
Jan (min. 52) pentru Jiul.

GLORIA 
(min. 
res-

Relatări de la O. 'Nemeș, P. 
Fuchs, I. Domuță, O. Berbecaru, 
I. Mihnea. I. Cotescu, I. Anghe- 
lina, St Marton și T. Tăranu.

etapa VIITOARE : * Minerul 
Cavnic — Mureșul Deva. C. S. 
U.T. Arad — Minerul Lupeni, 
C.S.M. Reșița — Aurul Brad, în
frățirea Oradea — Strungul Arad, 
C.F R. Timișoara — Unirea Alba 
lulia, Armătura Zalău — Meca
nica Orăștie, Gloria Bistrița — 
F. C. Maramureș Baia Mare. O- 
limpia Satu Mare — Metalul Boc-

C.I.L. U.T. 
(min. 
(min.

șa, Jiul Petroșani -- C.I.L. Si-
ghet.
1. JIUL 13 9 2 2 16— 6 20
2. FC Maramureș 13 7 4 2 21— 5 18
3. Gloria 13 7 3 3 30— 9 17
4. Olimpia 13 6 3 4 23—15 15
5. CS U.T Arad 13 7 0 6 18—16 14
6. C.I.L. 13 6 2 5 14—17 14
7. C.S.M Reșița 13 5 3 5 13—12 13
8. Mineru* Cavnic 13 6 1 G 16—17 13
9. C.F.R. 13 5 2 6 12—10 12

10. Mecanica 13 5 2 6 24—25 12
11. Aurul 13 5 2 6 13—15 12
12. Mureșul 13 6 0 7 11—18 12
13. Metalul 13 5 2 6 17—28 12
14. Strungul 13 4 3 6 19—22 11
15. Minerul Lup. 13 4 2 7 12—19 10
16. Unirea 13 5 0 8 IC—25 10
17. Armătura 13 4 2 7 9—21 10
18 înfrățirea 13 3 3 7 9—13 9



EUROPENE DE VOLEI

Aseară, la Montreal, a avut loc

0 Reprezentantele țării noastre aplaudate cu multă 
căldură 0 In prima zi — exerciții impuse pentru băieți

ca- 
zile 

e- 
va

MONTREAL, 3 (prin tele
fon). Marea metropolă 
nadiană trăiește de cîteva 
sub semnul importantului 
veniment sportiv care 
avea loc aici, începînd 
luni : cea de-a XXITI-a
tie a Campionatelor mondia
le dc gimnastică. Interesul cu 
care a fost întimpinată aici 
competiția supremă a gim
nasticii se explică și prin a- 
ceea că, în urmă cu 9 ani, la 
Jocurile Olimpice de la 
Montreal, competiția de gim
nastică s-a desfășurat la un 
nivel extrem de ridicat, gra
tie marii sportive a României 
Nadia Comăneci, declarată a- 
tunci în unanimitate eroina în
trecerilor. Comentariile de 
presă, ale iubitorilor gim
nasticii și chiar dezbaterile 
din cercurile specialiștilor fac 
și acum dese referiri la evo
luțiile de excepție ale Nadiei 
Comăneci din 1976, care au dat 
un nou impuls gimnasticii fe
minine mondiale.

Firește, alții sînt acum e- 
roii șl favorlții acestei dis
cipline, dar întrecerile din ca
drul actualei ediții 
diatelor- se bucură 
celași interes. Ne-am 
ma de acest lucru și 
vitatea de deschidere, 
rată aici, duminică după-amia- 
ră, în sala de mare capacitate 
de la Velodromul din locali- 
‘".te. In fața unui numeros PU- 
':!>c. care s-a „încălzit- șl s-a 
■enectat deja la temperatura 
-:dicată pe care se presupune 
cl o vor atinge Campionatele 
mondiale. Cu călduroase a- 
nlauze a fost primită delega-' 
tia României, care a avut-o

a ..mon
de a- 

dat sca
la festi- 
desfășu-

în frunte pe multipla campioa
nă olimpică și europeană, 
campioană mondială la sol, 
Ecaterina Szabo, socotită prin
tre favoritele concursului. Ală
turi de ea s-au aflat, la des
chidere, celelalte componen
te ale echipei noastre feminine, 
Daniela Silivaș, Celestina Popa, 
Camelia Voinea, Eugenia Go
lea, Dana Dumitru și Laura 
Cutina, dintre care urmea
ză a fi stabilite „cele șase" 
ce vor primi cinstea să apere 
culorile patriei în greul exa
men de aici. Din momentul 
sosirii la Montreal și pînă 
la startul oficial, fetele noas
tre și-au continuat cu asidui
tate antrenamentele, și-au 
perfecționat exercițiile șl sînt 
optimiste în legătură cu parti
ciparea lor la Campionatele 
mondiale. Cele mai puternice 
adversare ale sportivelor noas
tre vor fi, ca și la preceden
tele ediții ale competiției, gim
nastele sovietice. Olga Moste- 
panova. Elena Șușunova, Ok
sana Omeliancik, Natalia Iur- 
ccnko, Irina Baraksanova — 
iată sportivele cu care an
trenorii sovietici speră să se 
impună din nou In arena mon
dială. Fără Maxi Gnauck. de 
atitea ori între cele mai bune 
din lume, în ultimii ani, echi
pa R. D. Germane răm’ne to
tuși o adversară redutabilă, ca 
— de altfel — și selecționatele 
R. P. Chineze șl Bulgariei.

Primîî care intră aici în con
curs sînt băieții, echipele 
masculine șl sportivii indi
viduali urmînd a prezenta luni 
exercițiile impuse. îi vom 
urmări printre competitori și 
pe gimnaștii noștri Emilian

Nicula și Valentin Păntea, 
programați în ultima serie. Se 
impune să facem precizarea, u- 
tilă pentru cititorii din țară, că 
in prezent intre Montreal 
și București este o diferență de 
fus orar de 7 ore, astfel că in 
multe zile gimnaștii își vor în
cheia evoluțiile seara tirziu, in 
momentul in care în țară va fi 
ora 7 dimineața.

Echipa noastră feminină 
debutează marți, cu exercițiile 
impuse, urmînd a evolua in 
penultima serie. în conti
nuare, programul Campiona
telor mondiale este următo
rul : miercuri. — exerciții li
ber alese masculin ; joi — e- 
xerciții liber alese feminin ; 
vineri — concursul primilor 36 
pentru individual compus mas
culin ; simbătă — concursul 
primelor 36 pentru individual 
compus feminin ; duminică — 
finalele pe aparate (masculin și 
feminin).

Au început competițiile i 
nentale interclubuie la 
In meciurile desfășurate la 
șitul săptămlnii trecute au 
-consemnate rezultatele :

bărbați :
C.C.E. : ȚSKA Moscova — 

rolia Viena 3—0 (1, 2, 4), Leysin 
(Elveția) — zinella Bologna 1—3 
(S, —13, 2, 10), S.C. Leipzig — 
VC Wese (Finlanda) 2—3 (—12,9, 
—11, 6, 9). Campioana țării noas
tre, Dinamo București, a evolu
at în deplasare, în compania 
formației turce Eczacibasi, de 
care a fost Întrecută cu 3—1 (—8, 
14, 13. 13), la capătul unul meci 
de luptă. Dlnamoviștii păstrea
ză șanse de calificare după me
ciul retur, de la București.

„Cupa cupelor" : Geneve
— Sokol Viena 3—0 (14,
VC Strassen (Luxemburg) 
Odense (Danemarca) 0—3 
2). Lennik (Belgia) 
metl (Ungaria) 3—0 
Ulrikken (Norvegia) 
Un 0—3 (2, 8, 10).

„Cupa Confederației": Montpellier
— Cisneros (Spania) 3—0 (7, 9, 
7), Leixoes (Portugalia) — Acei
tunas (Spania) 3—0 (5, 11, 12).

FEMEI
C.S.M. Clamart (Fran- 
Soillentumia (Suedia) 

—5, 12), Post SV Viena 
Olympus Sneek (Olan- 

4, 11. 0).

contl- 
volel. 

i sfîr- 
fost

Ty

Elite
12, 5),
- Dh 
(12, 3,

Kecske- 
(3. 13, 10), 
TSC Ber-

c.c.e. :
ta) - 
3—1 (9, 6. 
— Tromp 
da) 1—3 (—14, . . .

„Cupa Confederației": Tormo Bar
bera Valencia — VGA Saint 
Maur 0—3 (14, 1.1, 6). In meciul 
tur. Tormo Barbara cîștigase cu 
3—1.

MECIUL KARPOV-KASPAROV.
• Partida a 22-a o fost amî- 

nată pentru marți.
MOSCOVA. Cea de a 22-a par

tidă a meciului dintre Karpov șl 
Kasparov pentru titlul mondial, 
care trebuia să se desfășoare 
simbătă, a fost aminată pentru 
marți, la cererea campionului. 
In acest fel, ambii combatanți 
șl-au consumat cele trei „time- 
out“-uri la care aveau dren <1 
conform regulamentului. In pre
zent, scorul este de 11,5—9,5 (4 
victorii la 2 șl 15 remize) în 
favoarea șalangerului, Kasparov, 
căruia îl mai trebuie un punct 
pentru a intra in posesia titlului, 
în timp ce lui Karpov Ii slnt 
necesare 2,5 p pentru a rămlne, 
în continuare, campion.

MONTPLELLIER. Cu runda a 
15-a a luat sfîrșit turneul can- 
didaților, dar clasamentul defi
nitiv va fi stabilit numai după 
desfășurarea partidelor Întrerup
te. Rezultatele ultimei runde a 
Short — Portlsch 1—0, Korcinol 
— Cemin 0,5—0,5, Ribli — Smîs- 
lov 0,5—0,5, Vaganian — Noguei
ras 1—0, Spasski — Beliavskl. 
Timman — Sokolov, Tal — 
Spraggett, Iusupov — Selrawan 
întrerupte. In partida dintre Va
ganian — Selrawan, întreruptă 
într-o rundă anterioară, după 105 
mutări efectuate în 10 ore și 45 
de minute de joc a fost consem
nată remiza. Toate partidele în
trerupte din runda a 15-a s-ail 
încheiat remiză. Clasamentul fi
nal : 1. Artur Iusupov (URSS) 
9 p, 2. Rafael Vaganian (URSS) 
9 p, 3. Andrei Sokolov (URSS) 
8,5 p (1), 4. Mihalț Tal (URSS) șt 
Jan Timman (Olanda) 8,5 p etc.

CEA
LA

In
C.M.

ECHIPELE ROMÂNEȘTI IN CUPELE EUROPENE
steaua a Învins MERITAT (20-16)
(Urmare din pag. 1)

luare, campionii noștri măresc, 
din nou, ritmul de joc. Stingă 
și Berbece (de trei și, respectiv, 
două ori) punctează decisiv. 
Este minutul 46 și scorul se 
menține însă destul de strâns 
(15—13), Steaua nereușind să 
stopeze eficacitatea remarca
bilă a lui Neitzel, îndeosebi. 
Contează, desigur, mult și fap
tul că oaspeții practică un joc 
obstructionist în apărare, fă- 
cînd totul pentru... a trece 
timpul șl a evita astfel o în- 
îrîngere la mare diferență. Mal 
mult, și pe fonduî unei ușoare 
lipse de concentrare a steliști- 
lor. oaspeții reușesc în min. 
49,20 prima egalitate : 15—15, 
intr-un meci în care, să preci
zăm, n-au condus însă nicio
dată. Ultimele 10 minute ne a- 
rată din nou că Steaua poate 
face un „meci mare". Drăgă- 
niță (3) și Berbece (2) măresc 
diferența la 20—15. Înscrie și 
Fitzek (20—16), dar, în min. 
59.57 (!) tot el stopează prin- 
tr-un fault grosolan un contra
atac al Stelei, este eliminat și

primește cartonașul roșu. Dar 
Steaua pierde șl ea ocazia de 
a mai realiza un gol, care pu
tea fi extrem de prețios. Re
zultat final: 20—16.

Campionii noștri merită, fi
rește, felicitări pentru succe
sul obținut, pentru buna pregă
tire șl dirzenia de care au dat 
dovadă In cele mai multe mo
mente ale partidei. Antrenorul 
Rada Voina, ca și fiecare din
tre jucători știu însă că dife
rența de (doar) 4 goluri nu este 
de natură să asigure prea multă 
.. .liniște pen tru jocul de la 
Gummersbach șl că întreaga e- 
chipă va trebui să se mobili
zeze total la antrenamentele 
care se vor desfășura in a- 
ceastă săptămînă dinaintea re
turului (10 noiembrie).

Au marcat pentru STEAUA: 
Berbece 7, Drăgăniță 5, Stingă 
4, Ghimeș 2, Mirică și Mihail 
1 ; pentru VfL GUMMERS
BACH : Neitzel 10, Salewscki 
șl Fitzek 2, Gossov și Rasmun- 
ssen 1. Autoritar, dar cu une
le scăpări, arbitrajul cuplului 
iugoslav Herbert Jeglici și Ste
fan Jug.

H.C. MINAUR BAIA MARE CÎȘTIGĂ SPECTACULOS
't'rin'ue lin pag 1)

românesc. Jucătorii francezi, 
reuniți într-o formație tînără, 
au imprimat un ritm de joc 
ridicat, cu o bună mînuire a 
balonului. Apărarea lor agre
sivă, avansată, a creat unele 
dificultăți pentru atacul echipei 
din Baia Mare. dar. treptat, 
handbaliștii și antrenorii români 
au găsit cele mai bune soluții 
de contracarare a acestui stil 
de joc.

Deși meciul a început foarte 
tare, nici una dintre echipe nu 
reușește să-șl materializeze 
eforturile decîț în minutul 5. 
cînd Măricel Voinea Va deschi
de scorul, transformind o arun
care de la 7 m ; apoi, imediat, 
Portes va aducexegalitatea pe 
tabela de scor : 1—1. tn con
tinuare. ambele echipe vor con
duce pe rînd. egalînd de fie
care dată, așa cum se va în- 
tîmpla în min. 20 : 7—7 (a 
înscris Covaciu). De acum, pînă

la sfirșitul meciului, inițiativa a 
trecut definitiv de partea hand- 
baliștilor noștri, care vor ter
mina prima parte a jocului 
cu un avans de trei goluri. La 
reluare. în prima parte a repri
zei secunde, diferența de scor 
se mărește continuu (min. 45 : 
21—12), grație unor atacuri ex
celente ale handbaliștilor ro
mâni. Apoi, ambele echipe merg 
„cap la cap", dar soarta me
ciului era deja pecetluită, băi- 
mărenii obținînd în final o vic
torie destul de lejeră și me
ritată, care le oferă mari șan
se pentru partida retur (sîmbă- 
tă. la Baia Mare) și pentru ca
lificarea în turul» următor. Go
lurile au fost marcate de M. 
Voinea 13. Covaciu 8. Maria 3. 
Porumb 1 Stamate 1. Boroș 1 
șl N. Voinea 1 pentru învin
gători respectiv G. Derot 5, 
J. L. Derot 5 Aliard 5 Grand- 
jean 3, Portes 2 și Tcoule 1. 
Corect arbitrajul spaniolilor 
Martinez și Arguello.

A FOST DESEMNATĂ
DE-A 17-a PARTICIPANTĂ 
TURNEUL FINAL AL C.M.

zona Asiei a preliminariilor 
: la Seul, Coreea de Sud — 

Japonia 1—0 (0—0), prin golul
marcat de Huli Jung-Mo (min. 
62). învingătoare și in primul 
meci (2—1), Coreea de Sud este 
cea de a 17-a participantă la 
turneul final din Mexic. In zona 
Asiei, urmează meciurile tur-re* 
tur dintre Irak și Siria. învin- 
gătoarea se va califica, de ase
menea, pentru turneul final din 
Mexic.

ln zona Oceania : la Sydney, 
Australia — Noua Zeelandă 2—0 
(1—0). Au înscris : Kosmlna și 
Mitchell. Astfel, Australia a to
talizat 10 p și nu mai poate fi 
ajunsă de Noua Zeelandă (care 
are 7 p) sau Israel (5 p). Aces
tea din urmă mai au de susți
nut un meci, la Tel Avlv. Rea
mintim că invingătoarea acestei 
grupe, Australia, va susține 
meci de baraj (tur-retur) 
Scoția, iar învingătoarea se 
califica pentru turneul final 
Mexic.

un 
cu 
va 

din

LA HANDBAL (m)
„POLI" TIMIȘOARA
TATRANPREȘOV 1919!

(Urmare din pag. 1)

de joc. Politehnica s-a distanțat 
la 3, 4 și 9 goluri (5—2 min. 1», 
9—3 min. 27), dar nu a putut 
depăși „bariera cinci" — ceea ce 
pînă la urmă s-a dovedit a cîn- 
tări enorm. Spunem din capul 
locului că acest nesperat 19—19 
obținut de formația cehoslovacă 
a fost urmarea unor greșeli în 
lanț ale studenților timișoreni, ei 
ratind nu mai puțin de 23 de a- 
runcări de pe semicerc I Este 
drept, în prima repriză, Politeh
nica a prestat un joc ce a dat 
speranțe într-o calificare, dar 
cînd scorul era 11—7, studenții 
șl-au diminuat raadamentul, per- 
mlțînd handbaliștilor din Preșov 
să se apropie Ta un' gol : 13—12 
pentru Politehnica. Degringolada 
se menține, în min. 58,03 era 
19—18, Folker reacfuce avantajul 
la 19—18 în min. 58,30. ■ pentru ca 
redutabilul Goltzman să consfin
țească scorul de 19—19. în min. 
59,40.

în prima repriză, Buligan a 
apărat foarte bine poarta echi
pei sale (a scos două aruncări 
de la 7 m), dar în repriza se
cundă, cînd șl apărătorii din 
fața sa s-au lăsat învinși, a slă
bit șl el randamentul. Să adău
găm acestui scurt film al meciu
lui șl faptul, pe de o parte, că 
portarul cehoslovac Ostrihon a 
fost în zl excelentă, iar pe de 
altă parte că Politehnica a fost 
lipsită de contribuția unul jucă
tor de mare eficacitate. Matei, 
care deși legitimat la formația 
locală nu a fost Înscris pe lista 
înaintată la I.H.F., precum și a 
lui Jeno Nagy (accidentat). Do- 
brescu, Popescu, Dan Naghi șt 
Banu (care ișl satisfac stagiul 
militar). Să adăugăm, in sfîrșit, 
că potențialul echipei antrenate 
de Constantin Jude a fost se
rios diminuat de tracul și cris
parea majorității „vloletllor* la 
debutul lor In cupele europene. 
Să sperăm, totuși, că tn retur, 
scăpată de astfel de emoții. Po
litehnica va evolua la adevă
rata ei valoare, puțind astfel în
toarce, tn favoarea sa firește, 
soarta calificării. Au marcat : 
FSlkcr 8 Dan 5. Jankovlcl 2, Io- 
nescu 2, Volcu t. Glurgea 1. res
pectiv Novotny 4. Goltzman 4. 
Cantta 3 Dvoroznak 3. SImek 2. 
Cruca t Krajk 1 Monok 1. Au 
arbitrat bl-ne I.iuben Kostov sl 
Evghenl Kabadclov (Bulgaria).

HONVED ÎNVINSĂ 
LA ZALAEGERSZEG

etapa a 16-a (prima din 
a campionatului Ungariei t

Honved 
au condus

In 
tur) 
Zalaegerszeg — Honved 4—2 
<2—0). Gazdele au condus cu 
4—0, după care Honved a mar
cat prin Kalman Kovacs șl Gyi-

re-

mesi. Honved, care continuă să 
conducă în clasament, cu 24 p. 
a aliniat formația : Andrusch — 
Sallai, Dozsa (Gylmesi), Garaba, 
Cseh — Sikesdi, Fitos, Detari — 
Bodonyl, Dajka, K. Kovacs.
• In meci amical .de juniori,

la Budapesta : Ungaria — R. D. 
Germană 0—1 (0—0).
• Surpriză in „16“-lmlle „Cu

pei Belgiei" : Lierse — Ander- 
lecht 1—1 (după prelungiri) și 
8—7 în urma loviturilor de la 
11 m !
• Internaționalul sovietic Be- 

sonov (Dinamo Kiev) este sus
pendat pentru meciul de miercuri 
cu Universitatea Craiova.
• Ieri în campionatul Italiei 

(et. 9) : Como — Atalanta 0—2, 
Fiorentina — Internazionale 3—0!, 
Lecce — Udinese 2—0, Milan — 
Pisa 1—0, Napoli — Juventus 1—O 
(gol marcat de Maradona, dtn lo
vitură liberă — prima înfrlnge- 
re a liderilor). Roma — Verona 
2—1, Sampdoria — Avelllno 0—2, 
Torino — Barl 1—0. Pe primele 
locuri : Juventus 16 p, Milan 13 p. 
Inter și Napoli cu cite 12 p ; pe 
ultimele : 15—16. : Como șl Le
cce cu cltc 5 p.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX © TELEX
ATLETISM • Campionatul 

mondial de alergare pe șosea, la 
Gateshead, 15 km femei : 1. Au
rora Cunha (Portugalia) 49:17. 2. 
Judi Saint-Hilaire (S.U.A.) 49:25.
3. Carole Bradford (M. Brlta- 
nie) 49:59 ; echipe : 1. Marea
Britanie 19 p, 2. U.R.S.S. 20 p, 3. 
S.U.A. 37 p.

AUTOMOBILISM • „Marele 
premiu al Australiei", la Adelai
de, ultima etapă a C.M. de For
mula 1 : 1. Rosberg (Finlanda) — 
„Williams Honda", 2. Laffite 
(Franța) — „Llgier Gltanes", 3. 
Strelff (Franța) — „Llgier Gita- 
nes". Clasamentul final, plloți : 1, 
Alain Prost (Franța) 73 p, 2. Mi
chele Alboreto (Italia) 53 p, 3. 
Keke Rosberg (Finlanda) 40 p, 4. 
Ayrton Senna (Brazilia) 38 p, 5. 
Elio de Angelis (Italia) 33 p, 6. 
Nigel Mansell (M. Britanie) 31 p; 
constructori : 1. Marlboro McLa
ren Tag 90 p, 2. Ferrari 82 p,

3. Lotus-Renault șl Williams 
Honda 71 p. 5. Brabham BMW 
26 p, 6. Ligler Gltanes 23 p, 7. 
Renault Elf 16 p etc.

HOCHEI PE IARBA • La Arn
hem : Olanda — Irlanda (echipe 
masculine) 3—1.

RUGBY • La Buenos Aires, In 
al doilea meci test : Argentina — 
Noua Zeelandă 21—21 (9—18). Au 
înscris : Porta — 4 lovituri de 
pedeapsă șl 3 dropuri (!) pen
tru Argentina, Mexted, Kirwan — 
2 și Green — încercări, Crow
ley — o transformare șl o lo
vitură de pedeapsă • La Lon
dra : London Welsh — Insulele 
Fidji 9—22 (3—10) • La Wlgan: 
Anglia — Noua Zeelandă (rugby 
tn XIII) 25—8 (12—2).

TENIS o Turneul de la Bue
nos Aires, finala : Bengoechea — 
Ganzabal 6—3, 6—7, 7—6 • La
Bergen, în finală : Lundgren — 
Svensson 5—7. 7—6, 7—6.

O FRUMOASĂ VICTORIE
(Urmare din pag. I)

Răducanu l-a „găsit" excelent pe 
HAGIU, (min. 2,13), care a re
luat în gol. Apoi pentru că Es
tiarte nu l-a putut învinge pe 
Spinu în două situații consecuti
ve, replica bucureșvenilor a fost 
reprezentată de atacuri iuți, ra
tate de Ungureanu și Răducanu, 
dar a interceptat balonul în apă
rare tlnărul Șerban si, tn fine. 
HAGIU a șutat necruțător (min. 
4,57) : 4—1. Fazele s-au succedat 
cu repeziciune la cele două porți, 
Spinu l-a mai blocat tn două 
rindurl pe Estiarte, dar șl Muu- 
dala pe Ungnreanu. iar Moicea- 
nu n-a nimerit ținta. Avea s-o 
facă, pe contraatac, HAGIU, după 
o combinație de toată frumuse
țea cu același Moiceanu : 5—1
în min 6.39 1

Tn partea a doua, după ce ES
TIARTE a marcat primul lui gol 
(min. 8,08) Hagiu și Dan au Iro
sit atacuri — șut în bară la al 
doilea —. tar tn min. 9,49, MI- 
SSAGI din superioritate. a 
..strâns" scorul la 5—3. Doar pen
tru nouă secunde Insă, deoarece 
HAGIU a șutat sec, reușind al 
patrulea gol consecutiv al său 
Noi intervenții ale lui 'Spinu, dar 
șl ratări ale dinamoviștilor au 
caracterizat perioada următoare 
tn care MOICEANU (min. 11,52) 
șl ESTIARTE (min. 12.59) au dus

soorul la 7—4. tn repriza a treia, 
BELOTTI (mm. 15,04). HAGIU 
(min. 15,53. din 4 m), UNGU- 
REANU (min. 17,05), MOICEANU 
(min 19,23) punctează si eclvpa 
română conduce la cinci goluri, 
10—5: Dar S. MARSILI și ES
TIARTE reduc diferența, in min. 
19,53. respectiv 20,37.

Ultimul „sfert" a debutat pro
mițător pentru Dlnamo, Spinu 
remareîndu-se o dată in plus, 
față tn față cu același binecu
noscut Estiarte (păzit strașnic In 
majoritatea timpului de Răduca
nu) CIOBANIUC șutează prin 
surprindere (min. 22,01), din a- 
cest moment scorul evoluând în 
„ritmul" celor trei-patru puncte 
avans : RAPINI (min. 22.49). HA
GIU (min. 23,10), ESTIARTE 
(min. 24.52 din 4 m), CIOBA- 
NIUC (25,10). D’ALTRUI (25.44), 
RUS (26.09). PAPA (27.02) și 
HAGIU (min. 27,17) : 15—11 in 
final.

Au condus cu unele greșeli G. 
KQnlg (Ungaria) și P. Panagakos 
(Grecia).
• Rezultatul celeilalte Întâlniri 

din semifinalele ..Cupei cupelor", 
dintre Vasas Budapesta șl De 
Robben nu ne-a parvenit oină 
la închiderea ediției-
• In C.C.E. : Jug Dubrovnik —

BVSC Budapesta 6—6 (2—1. 3—4, 
1—1 0—0) șl C.N. Montjuicti Bar
celona — Spandau 04 7—7 (1—2.
1—2. 4—1. 1—2).
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