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Handbalul in plină actualitate

in „c.c.e.“: STEAUA ARE O BUNĂ ȘANSĂ’

De mai bine de un deceniu, 
in fiecare toamnă se desfășoa
ră — sub semnul unei partici
pări și al unui interes mereu 
sporite — o frumoasă întrece
re sportivă care reunește pe 
practieanții sportului ce-și des
fășoară activitatea în în
treprinderi poligrafice „Cro
sul tipografilor". Cei care, prin 
meșteșug de bijutier, fac ziare, 
reviste, cărți, îndrăgesc deo
potrivă și sportul și ne-am 
convins de aceasta și urmărind 
ediția din acest a „Crosului".

Marea „scenă" pe care s-a 
desfășurat sărbătoarea sportivă 
amintită, în cadrul „Daciadei", 
a fost, ca de obicei, platforma 
pe care este situată „Casa Scîn- 
teii" din Capitală. Evenimentul 
ne-a fost prezentat de către 
Mihai Albiei, vicepreședinte al 
Comitetului Uniunii sindicate
lor presă, poligrafie, edituri. 
„O compcli|ic devenită tradi

țională, „CROSUL TIPOGRA
FILOR", ajunsă la cea de a 
11-a ediție. O întrecere care a 
adus Ia startul finalei peste 
600 de tipografi — tineri și a- 
dulți, bărbați și femei — din 
întreaga țară, oameni ai mun
cii Ia diferite întreprinderi po
ligrafice și elevi ai liceelor in
dustriale de specialitate, fina- 
liști, calificați in fazele preli
minare".

Ne notăm probele de con
curs. Se aleargă la 4 categorii : 
junioare (1 000 m), juniori
(2 000 m), senioare (2 000 ml 
și seniori (3 000 m). înaintea 
starturilor ne plimbăm printre 
concurenții care fac ca plan- 
șeul din fața Casei Scinteii să 
pară un adevărat furnicar. Sint 
reprezentanți ai I.P. Sibiu —

Modesto FERRA3INI

(Continuare în pag 2-3)

SĂ OBȚINĂ CALIFICAREA
a

Așteptat cu mare interes, 
meciul vedetă, ca să spunem 
așa, al „optimilor" de finală 
din „Cupa campionilor euro
peni", a adus echipei noastre 
campioane, Steaua, satisfacția 
unei victorii importante, reali
zate în fața redutabilei forma
ții vest-germane VfL Gum
mersbach : 20—16 (10—9). Din
colo de rezultatul în sine, suc
cesul steliștilor înseamnă, de
sigur, o bună șansă a liandba- 
liștilor noștri de a obține cali
ficarea in „sferturi". O șansă 
care poate (și trebuie) să fie 
valorificată !

Duminică Steaua a dovedit, 
în ansamblu, o superioritate 
tehnică și tactică, conducând 
tot timpul un adversar valoros, 
foarte bine cotat în handbalul 
european. Remarcabilă îndeo
sebi evoluția din prima treime 
a meciului, perioadă în care 
Steaua, jucind rapid, in conti
nuă mișcare, cu spectaculoase 
schimbări de locuri și eficiente 
combinații în atac, anunța, ne 
gindeam, un scor mai... liniș
titor decît cel final, care le-a 
adus victoria doar la o dife
rență de 4 goluri. Stingă, Ghi- 
meș, Drăgăniță. Berbece au 
pus de fiecare dată in pericol 
poarta apărat de Thiel și, mai 
ales în acest răstimp, aproape 
că uitasem absența din echipa 
noastră campioană a excelen

tului jucător Marian Dumitru 
(accidentat).

Treptat, meciul s-a echili
brat, Steaua a... ocolit tot mai 
greu manevra jocului lent pe 
care oaspeții se străduiseră 
sâ-1 imprime partidei, evident 

Marian Ghimeș și-a făcut „culoar* printre Fitzek și Ncitzel și 
va înscrie spectaculos Foto : Aurel D. NEAGU

pentru o convenabilă „tempo
rizare". Mai ales că acel 9—3 
din min. 20,20 îi puseseră pe 
glnduri...

A fost, însă, și o neașteptată 
scădere a jocului în apărare 
practicat de campionii noștri 
și — în plus T- o prea mare 

grabă în finalizarea acțiunilor 
ofensive. Ceea ce a dus la cî- 
teva ratări și, astfel, la men
ținerea diferenței de numai 
1—2 goluri (min. 51). In gene
ral, credem că Ncitzel (intr-a
devăr un foarte bun jucător, 
aflat în formă) a înscris prea 
ușor, el mareînd un total de 
10 goluri !

Ultimele 10 minute au ară
tat însă că, în afara calităților 
dovedite, Steaua dispune de un 
potențial mai ridicat, care-i

Dan GÂRLEȘTEANU

(Continuare in pag a 4-a)

MÎINE, MANȘA DECISIVA ÎN TURUL II 

AL CUPELOR EUROPENE LA FOTBAL 
SUMJA ÎȘI ÎNCHEIE l'lilMIIflIll «NhtRSITATEA CRANIU-IA KIEV

® Nici o indisponibilitate ® Lăcătuș și Majaru. 
in ritmul celorlalți Honved sosește astăzi
Steaua își încheie astăzi pregătirile pentru 

meciul-revanșă cu Honved.
Ieri, steliștii au efectuat două antrenamente, 

astăzi — unul. Nu există indisponibilități. Au 
lucrat mai intens Ca oricînd Majaru și Lăcătuș, 
hotărîți să joace în ritmul celor mai în formă 
coechipieri. Majaru, cel puțin, e convins că va 
juca în partida cu Honved măcar la nivelul 
coechipierilor săi cei mai buni pe stadionul 
Vasas.

Honved a jucat duminică și a pierdut cu 2—4, 
exact scorul cu care a cîștigat Steaua meciul eu 
Poli Timișoara.

Fotbaliștii ungurj sosesc astăzi, la amiază, și 
se vor antrena pe stadionul Steaua. Nu se anun
ță modificări în formație, exceptînd așteptatele 
reintrări ale lui Nagy Antal și Garaba.

Interesul pentru meci este deosebit de mare. 
Steaua speră să se mobilizeze exemplar — așa 
cum a făcut-o și la Budapesta, unde ar fi pu
tut lua încă din start conducerea ..ostilităților" 
în perspectiva ambelor manșe — și să realizeze 
saltul care să o propulseze în turul trej al Cu
pei campionilor.

loan CHIRILA

-> Fotbaliștii noștri au efectuat un antrenament 
•® Ambele formații iși încheie astăzi pregătirile

Echipa Universității Craiova se află de ieri 
după-amiază la Kiev, orașul care va găzdui — 
miercuri — a doua manșă a întrecerii sale cu 
formația locală Dinamo din cadrul turului al 

■doilea al „Cupei cupelor".
Jucătorii noștri au părăsit Craiova luni la ora 

15 și au ajuns la Kiev, pe calea aerului, după 
o călătorie de două ore și jumătate. Au făcut 
deplasarea, însoțiți de antrenorii Mircea Radu
lescu și Silviu Stănescu. următorii jucători : 
Lung Racolțea ; Negrilă. Tilihoi, Șlefănescu. 
Ungureanu. Matei. Cioroianu ; Mănăilă. Irimescu, 
Cățoi A. Popescu Gh. Popescu ; Geoigău. Bîcu, 
Badea Stănescu.

La puțin timp după sosire și după instalarea 
la hotelul „Kiev", unde sint găzduiți antrenorii 
și jucătorii craioveni s-au deplasat la stadionul 
Dinamo unde au efectuat un antrenament. Marți, 
întregul lot craiovean deplasat la Kiev va înche
ia pregătirile printr-un nou antrenament. pe 
stadionul central (capacitate 100.000 de locuri), 
care va găzdui partida-retur. Formația-gaz- 
dă. care a evoluat duminică în cam
pionat cu Ararat Erevan (scor : 4—0) iși încheie, 
tot marți, preparativele. Alte amănunte despre 
intilnirea Dinamo Kiev — Universitatea Craiova 
în ziarul nostru de miercuri.

,în finalele de ciclocros

din Poiana Brașov

VALENTIN BUDUROI (STIOOM)- 
DUBLU ÎNVINGĂTOR, 

PERFORMERUL CAMPIONATELOR
Pentru spectatori deosebit de 
spectaculoase, pentru competi
tori — foarte grele, întrecerile 
de ciclocros oferă des aseme
nea imagini.

Foto : George NEGOESCU 
(Citiți amănunte în pag. 2—3)

Eftimie IONESCU

In „Cupa cupelor"

0 EXPERIENȚĂ UTILĂ BĂIMĂRENILOR
$1 POATE NU NUMAI LOR

Se știa că între handbaliștii 
de la Minaur Baia Mare și cei 
de la U.S.A.M. Nîmes este o 
diferență de valoare, în favoa
rea românilor, firește, dar nu 
se știa cit de mare este a- 
ceastă diferență, partida de 
simbătă seara, din cadrul „op
timilor" „Cupei cupelor", fiind 
primul contact pe linie de club 
cu handbalul francez. în pre
gătirea jocului, antrenorul e- 
merit Lascăr Pană a acordat 
atenția cuvenită acestui aspect, 
dar cînd au ieșit la încălzire

și și-au văzut adversarii, spor
tivi foarte tineri, băimărenii au 
uitat avertismentul de la ves
tiar. Așa se face că demarajul 
lor a fost surprins de sprin
turile francezilor, de viteza cu 
care aceștia lucrau pasele, cu 
o bună tehnică a mînuirii min
gii și, în plus, cu apărarea lor 
avansată, arțăgoasă. Cinci mi
nute atacurile s-au continuat

Mircea COSTEA

(Continuare in pag a 4-a)

în „Cupa I.H.F.”

POLITEHNICA TIMIȘOARA TRfHUIE 
SĂ TORTELE VICTORIA IN OLPLASARE
In premieră handbalistică ia 

Timișoara, divizionara masculină 
A Politehnica a evoluat într-o 
competiție de rang continental, 
eveniment așteptat — nu exage
răm afirmînd aceasta — cu un 
en-orm interes. Să spunem de la 
Început că decepția iubitorilor 
sportului, în special a celor care 
îndrăgesc handbalul a fost șl ea 
mare, pe măsura rezultatului cu 
totul sub așteptări, cu totul sub 
posibilitățile reale de care dispu
ne această formație, cu indivi
dualități de marcă, dacă nu ar fi 
să-i numim decît pe Alexandru 
Folker, Alexandru Buligan Pe
tru Dan.

Ce s-a întîmplat, de fapt ? Cum 
a fost posibil ca la încheierea 
celor 60 de minute de ioc scorul

dintre Politehnica si Tatran Pre- 
șov (Cehoslovacia) — dispută 
contînd pentru turul al doilea al 
„Cupei — să fie egal :
19—19 T Studenții timișoreni au 
prestat un joc mult sub capaci
tatea lor tehnică, fizică șl tactică. 
De altfel, această carență a re
levat-o, imediat după meci și 
antrenorul Politehnicii. Constantin 
Jude : „Prestația noastră a fost 
deosebit de slabă. Echipa a evo
luat sub potențialul de care dis
pune. și aceasta in primul rînd 
pentru că nu a fost respectată 
disciplina tactică stabilită" Cînd

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag a 4-a)

La București și Miercurea-Ciuc 

JOCURI DE MARE SPECTACOL 
ÎN CAMPIONATUL DE HOCHEI

Tribune pline, două „galerii" 
active și. ca un corolar, două 
meciuri fierbinți, iată, pe scurt, 
atmosfera de simbătă și dumi
nică de la patinoarul „23 Au
gust". într-adevăr, prezentînd 
distribuții complete (totuși, la 
Dinamo a lipsit Solyom, acci

dentat în continuare). Dinamo 
și Steaua au oferit asistenței 
jocuri spectaculoase. De fie
care dată Steaua a deschis

Mircea TUDORAN

(Continuare In pag. 2-3)



VMfNIIN BUDUROI (STIR8M)-DUBLU ÎNVINGĂTOR, 
ÎN IINĂLTLE Bt CICIOCRBS

Cunpifinatele naționale de d- 
c&ocnoB ale aenlorilor el Jentortlw 
marl, precum el Concursul rejni- 
blâean al juniorilor mid, oompe- 
tltH desfășurate wul? generoasele 
tneemne ale „Dadadel* la Poiana 
Brajov, au beneficiat de o vreme 
Ideală.

La startul probei juniorilor 
mid s-au aliniat 36 de concu
rent!, care au avut de parcurs 
trei ture, tasumtnd » km. Imediat 
după plecare, In frunte se deta
șează un grup de cicliști care se 
va menține In fațâ plnă In fi
nal. CLASAMENT : 1. D. Catanâ 
(Voința Piatra Neamț — antrenor 
Neculai Pienescu) 23:15, cîștigător 
al Concursului republican șl al 
finalelor „Daciadei", a. M. Gran- 
cea(CIBO Brașov) la 9 sec., J. A. 
Balasz (Voința Cluj-Napoca) la 
♦4 sec., 4. D. Oprescu (Muscelul 
Ctatpulung) la 1:39, 5. W. Gross 
fnorpedo) la 1:45, 6. G. Prună 
EHROM) la 1 S5.

Cursa juniorilor mari s-a des
fășurat pe distanța de 10 km, 
avlnd la start 40 de coneurenți. 
Se anticipa o spectaculoasă lup
tă intre Z. Lorincz — specialist 
al clclocrosulul — și V, Budurol — 
neînvins in cursele de cidocros 
la cane a luat parte. Nu a fost 
așa. Din turul doi, Budurol și-a 
mărit avansul și a dștigat dar, 
fără să forțeze, titlul. CLASA
MENT : 1, V. Budurol (STIBOM 
— antrenor Vaslle Radu) S7:19, 
campion republican șl câștigător 
ai finalelor „Daciadei*, g. Z. Lo- 
rincz (Torpedo) la 44 sec-, I. C. 
Adam (Voința Cluj-Naipoca) la 
lfflL 4. G. GhcorgMu (Voința 
București) la iM, 5. N. Pătraacu 
ICJS^J.) la 2 98, 8. FL Zorilă 
«CTBO) la 2:27.

Cel 28 de cicliști seniori parti- 
ci®anți la finale au avut de par

cul* 21 de kilometri. Primul tur, 
parcurs ta 7®, * prilejuit eva
darea din pluton a sportivilor 
A. Antal, V. Budurot, V. Gram, 
N. Manolactie, M. Aldulea d B. 
Cațavei ; in turul doi, apare intre 
fruntași Gh. Butaru, campionul 
ediției trecute, care, in turul trei, 
s-a detașat, Împreună cu Buduroi, 
de colegi. Se anticipa o 
luptă foarte etrinsă intre 
cel doi. dar lui Butaru ii sare 
lanțul pe o porțiune de coborire, 
cade, situație care se va mai re
peta de două ori șl, evident, el 
nu mai putea emite pretenții la 
primul loc. Buduroi ișl adjudecă 
șl titlul la seniori. CLASAMENT : 
1. V. Buduroi (STIROM) 51:40 — 
campion republican șl ciștlgătoi 
al finalelor „Daciadei", 2. A. An
tal (CIBO) la 28 sec., 3. Gh. Bu
taru (Metalul Fiopeni) la 37 sec.,
4. M. Alduliea (Steaua) la 40 sec.,
5. A, Nagy (Voința Cluj-Napoca) 
la 1:13, 8. E. Căpraru (Voința 
Cluj-Napoca) la 2:03.

Punctul final al acestor cam
pionate l-a constituit, ca și tn 
anil precedent!, „Ciclocrosul ve
teranilor" — o probă mult gus
tată de spectatori. Plecarea a-a 
dat cu handicap pentru diferen
țe de vârste. Deși clasat in final 
pe locul 8. veteranul Ion Dolete, 
72 ani, a primit aplauze pentru 
modul cum a concurat, urnctnd pe 
bicicletă, cea mai accentuată 
pantă de pe traseu. CLASA
MENT : 1. O. Negoescu, 2. L. Dl- 
mok, 2. A. Oprea, 4. N. David, 5. 
N. Mușa, t. Gh. Adam, 7. L 
Gherman-

Competițiile de cMocros din 
Poiana Brașov au beneficiat de 
o excelentă organizare asigurată 
de Federația română de ciclism 
<6 asociația CTBO Brașov.

Horațiu SIMA

CAMPIONATUL DE HOCHEI
(Urmare din pag. 1)

scorul (sîmbătă, în min. 8, prin 
M. Popescu, după o combina
ție cu Hălăucă și Cazacu ; du
minică, In secunda a 18-a a 
partidei, prin activul Hălăucă, 
pasă de la Ioniță) și a condus 
cu 2—1 la repriză, lăsînd Im
presia că victoria nu-i poate 
scăpa. Dar dacă duminică a 
Învins la scor (6—2), sîmbătă 
a trebuit să treacă prin mari 
emoții pentru acel 3—3, pen
tru că Dinamo a servit o re
plică dîrză. Intr-adevăr, la nu
mai 24 de secunde după golul 
lui Popescu, Daia mărește a- 
vantajul echipei sale la 2—0, 
domină în continuare (un ade
vărat asediu se înregistrează 
spre final Ia poarta Iul Gh. 
Huțan), dar Dinamo „scapă* 
pe contraatac și, după ce Ke- 
meneș ratează o mare ocazie 
și Gherghișan trimite în bară, 
In același minut 19 L. Csata 
fructifică o pasă a lui Bejan 
Și... 1—2. în continuare, Di
namo a echilibrat jocul, devine 
tot mai periculoasă și, după 
o bară a lui Gliga (Steaua), 
egalează în min. 27, prin Tu- 
reanu, după o combinație cu 
Lukacs și Pisăru, și ia, astfel, 
conducerea (mln. 31) datorită 
golului marcat de D. Popovici, 
după ce Tureanu a lăsat pucul 
„să curgă* la autorul golului, 
creîndu-i o bună poziție de șut. 
Euforia dinamoviștilor nu du
rează decît 4 minute, pentru 
că în min. 35 Cazacu egalează 
la capătul unei pătrunderi în 
mare viteză (și îij stil perso
nal), într-un moment dnd Di
namo avea doi jucători pe 
„banca pedepselor*. Deci : Di
namo — Steaua 3—3 (1—2, 2—1, 
0—0). Au arbitrat : M. Pres- 
neanu — M. Dinu și Gh. Mîcu.

Și duminică jocul a fost dis-

Au marcat: 
(min. 8) și 
(mln. 55) 

Dinamo,

0. DUMITRII A CIȘTIGAT

HI PISM
Pregătit cu minuțiozitate de 

antrenorul G. Tănase. Verigariu, 
cu O. Dumitru în sulky, a ciști
gat fără probleme «Premiul 
apprantiilor", fiind condus fără 
greșeală, O. Dumitru a devenit 
astfel șl lider în clasamentul 
apprantiilor. Formația antrenată 
de G. Tănase a mai obtinut în 
reuniunea de duminică încă 
două victorii, cu Briza și Ra- 
rău, ultimul devenind, prin re
cordul realizat (1:26,8/km), cam
pionul generației sale. Formația 
G. Popescu, cu R. Costlcă la 
cirmă, â reușit șl ea două vic
torii de prestigiu, cu Draga șl 
Dedițel. dar ultimul a trecut 
potoul în mers neregulat, arbi
trii dovedindu-șl din nou nepre- 
gătirea profesională. Iar publicul 
spectator manifestîndu-șl zgo
motos nemulțumirea, și formația 
R.I. Nicolae a ciștigat două aler
gări. cu Ama, fără probleme, șl 
cu Cornișon, într-un final de 
excepție, N. Niță dovedindu-se 
In acest moment ocl mal bun 
amator de pe turf. De altfel, 
prin această victorie, el a de
venit lider autoritar șl prezum-

DISPUTĂ APRIGĂ LA RUGBY
Cea de a 7-a etapă a cam

pionatului de rugby nu a mai 
Însemnat pentru favorite un 
simplu „galop de sănătate*, 
echipele bucureștene (gazde) 
inttmpinînd o serioasă opoziție 
din partea vizitatoarelor din 
provincie. Performera etapei, 
CSM Sibiu (6—6 cu Grivița 
Roșie), s-a ridicat chiar la cel 
mai bun nivel divizionar prin 
câteva vîrfuri (pilierul Vasile 
Ungureanu, mijlocașul Gelu 
Ignat și centrul Olimpiu Be- 
cheș). La fel de curajos (nu 
și cu același succes) s-au pre
zentat și cele două Științe; 
cea din Baia Mare, In fața iui 
Dinamo, a ținut tot meciul 
steagul sus, iar" surata ei din 
Petroșani a rezistat onorabil. în 
fața puternicei formații cam
pioane (Steaua), după chipul și 
asemănarea liderului de echi

pă Mircea Ortelecan, admira
bil în plăcerea sa mereu vie 
de a juca. Universitatea Timi
șoara a plătit tribut lipsei de 
decizie a înaintării ei, intr-o 
zi extrem de nefastă, ca și 
absenței din formație a tînă- 
rului internațional A. Domocoș 
(entorsă la un genunchi) care 
i-ar fi ordonat, desigur, jocul.

Mîine dimineața are loc pe 
terenul Steaua (ora 10,30) me
ciul Steaua — Grivița Roșie 
(din etapa a IX-a, programat 
anticipat), care reprezenta 
cândva unul din autenticele 
derbyuri ale campionatului. 
Sinceri să fim, nu Înțelegem 
de ce acest meci între două 
echipe bucureștene nu se dis
pută după-amiază — așa cum ar 
fi fost normal — ca să poată 
fi vizionat de cit mai mulți 
iubitori ai rugbyului. (D. C.).

Seria I Seria a n-a

--------------------------------------- CLASAMENTE --------------------------------------

1. STEAUA 7 7 0 0 328- 44 21 1. DINAMO 7 6 0 1 318- 75 19
2. C.S.M. Sibiu 7 4 1 2 149- 92 16 2. Farul 7 5 0 2 313- 29 17
3. Șt. Petroșani 7 4 0 3 67- 86 15 3. Polit. Iași 7 4 0 3 139- 81 15
4. Grivița Roșie 7 3 1 3 »1- 51 14 4. Șt. Baia M. 7 4 0 3 90- 72 15
5. Sp. studențesc 7 3 0 4 82-115 13 5. Contact. Bz. 7 3 0 4 77-150 13
6. Rulm. Bîrlad 7 3 0 4 81-139 13 6. Rapid Buc. 7 3 0 4 61-127 13
7. TC Ind. Midia 7 3 0 4 62-109 13 7. Univ. Timiș.*) 7 3 0 4 69-213 12
8. Unlv. Cj.-Nap. 7 3 0 4 77-145 13 8. Gloria Arad 7 2 0 5 65-138 11
9. Loc. Pașcani 7 2 0 5 75-212 11 9. HMr. Focș. 7 2 0 5 63-iei 11

10. C.S.M. Suceava 7 2 0 5 71- 80 11 10. M. G. Olimpia 7 2 0 5 72-201 in
•) Penalizată cu un punct.

(29 p); cea mai slabă — „U“ Ti
mișoara (213 p).

„Extremele" campionatului: cel
mal bun atac — Steaua (328 p);
cel mai slab — Rapid («1 p);
cea mai bună apărare — Farul

Kemenes (Dinamo) conduce pucul sub pri
virile lui Cazacu (Steaua) și a coechipierului 
său Csata.

putat, Steaua dis- 
tanțîndu-se încet 
dar sigur, dove
dind că este o e- 
chipă masivă, com
pletă, practicînd 
un joc în viteză 
(atenție, însă, Ca
zacu, dornic să în
scrie cit mal mul
te goluri, de foar
te multe ori a 
fost fluierat In of
said !).• 
Bacso 
Eros 
pentru
Hălăucă (min. 1), 
V. Huțanu (min.
9) , Gerczuj (min.
15), Chiriță (min. 
43), M. Popescu (min. 49) și
Cazacu (min. 58). Rezultat : 
Dinamo — Steaua 2—6 (1—2, 
0—1, 1—3). Au arbitrat bine
FL Gubernu — M. Dinu și Gh. 
Micu.

MIERCUREA CIUC. Partida 
de sîmbătă dintre Progresul și 
Sport Club a fost interesantă 
și destul de echilibrată, în 
duda scorului final, favorabil 
Sport Clubului, dar ambele e- 
chipe au ratat mult din po
ziții foarte bune. Totuși, cu un 
atac mai omogen șl mal ln- 
tisiv, Sport Club a condus cu 
3—0 în min. 27. în ultima re
priză, joc mai mult de uzură, 
In cursul căruia, cu toate e- 
forturile, nu s-a mal înscris 
nimic. Așadar : Progresul — 
Sport Club 1—4 (0—2, 1—2,
0—0). Au marcat : E. Antal 
(min. 38) —• P ; Keresztes (min.
10) , L. Bartalis (min. 11); B. 
Nagry (min. 27), Miklos (mîn. 
40) — S.C. Duminică — joc 
foarte disputat, de mare luptă, 
In care ambele formații au do-

„PRfMIDl APPRAUTIILOB"
tiv campion 
1985. Au mai 
S. Ionescu în 
valoarea cea 
puțin scăpat 
Duinitru însă 
mare precizie).

REZULTATE TEHNICE : 
I: 1. Ama (I.T. Nicolae) 
2. Trandaf. Cota: cîșt. 3. 
a Ii-a: 1. Hlpolit (M. Duinitru) 
1:27,6, 2. Samba II. Cota: dșt. 2, 
ev. 7. Cursa a in-a: 1. Draga 
(Costlcă) 1:27,5. 2. Feloer, 3. 
Oranița. Cota: cîșt. 10, ev. 35, 
ord. triplă 1265, triplu I—n—m 
200. Cursa a IV-a: L Dedițel 
(Costică) 1:38,1, 2. Socola, 
Voinica. Cota: cîșt. 1, ev. 
ord. triplă 102. Cursa a V-a; 
Verigariu (O. Dumitru) 1:27,0. 
Odoreu. Cota: 
Cursa a Vl-a; 
1:26,4, 2.

al amatorilor 
ciștigat Humor, cu 
sulky, regăsindu-și 
bună, șl Hlpollt, 

tn handicap 
l-a condus

pe

(M.
cu

Cursa 
1:29,0, 
Cursa

3.
21,

1.
1.

10.

In ini

GAZDELE VICTORiO
In etapa a 8-a, penultima, a 

turului campionatului Diviziei A 
de popice, disputată, sâmbătă, e- 
chipele gazdă au jucat foarte 
bine, nepierzînd decît un singur 
joc din cele 20 disputate. Singura 
formație învingătoare in depla
sare a fost Electromureș Tg. Mu
reș, care a Întrecut-o in campio
natul masculin (seria Nord) pe 
C.F.R. Tg. Mureș. Deci, o etapă 
cum n-a mai fost In actualul 
campionat. Dar iată rezultatele :

FEMININ e VOINȚA CONS
TANȚA — OLIMPIA BUCUREȘTI 
2285—2265 d d (scor individual 
3—3). Constări ten cele au obținut 
prima lor victorie, după un joc 
viu disputat. Primele 
din cele două echipe 
An ica Dob re — 395,

- Cornelia Visarion
Popa—coresp.) S RAPID BUCU
REȘTI — VOINȚA BUCUREȘTI 
2470—2436 (3—3). Un joc atractiv, 
câștigat pe merit de feroviare, 
care au avut în Ioana Popescu — 
434 — cea mai precisă jucătoare. 
De la îrîvinse s-au remarcat Ele

Jucătoare 
au fost 
Respectiv 
405 (C.

na Andreescu și Mariana Buincea, 
fiecare cu câte 423 p d. (N. ște
fan—coresp.) Q VOINȚA GA
LAȚI — LAROMET BUCUREȘTI 
2511—2502 (3—3). O partidă foar
te echilibrată, în care cele mai

multe ] 
men Pi 
la And 
coresp.) 
reș — 
2470—231 
iigat, d. 
©ele m. 
șorenoe' 
trescu 
435. De 
mult ai 
Marla 1 
coresp.) 
U.T. AI 
formena 
ca Melc 
pice do 
mixte. 1 
Ecaterin 
șa—core 
GHERL/ 
2290 (5— 
formație 
mentale 
ra Corio 
a jucat 
n-ou rec 
formă i 
(Eugenia 
coresp.) 
BRAȘOV 
SECUIE! 
LECTRO 
VOINȚA 
• VOI> 
TROM 1

Ultima etapă a Diviziei A de lupte

iNTILNIRI ECHILIBRATE, CU SPECTACULOASE RĂSTUR

Foto : Aurfel D. NEAGU 
rit victoria. Tn cele din urmă, 
apriga dispută s-a încheiat ne- 
decis, nu fără a oferi emoții 
spectatorilor datorită numeroa
selor și palpitantelor faze de 
poartă. După 3—1 în favoarea 
Progresului (min. 26), Sport 
Club a reușit să puncteze de 
patru ori consecutiv și să con
ducă cu 5—3 în min. 41. Cînd 
mai erau 40 de secunde de 
joc și Sport Club — avînd un 
jucător eliminat — conducea 
cu 5—4. Progresul l-a înlocuit 
pe portarul Kelemen cu un ju
cător de cîmp și, cu șase ju
cători de cîmp față de numai 
patru ai adversarilor, a egalat 
cu 2 secunde înainte de final. 
Rezultat final : Progresul — 
Sport Club 5—5 (3—1, 0—3,
2—1). Au înscris : Todor (mln.

, 3 șl 60), Peter (mln. 15 și 16), 
Sandor (min. 53) — P ; Baricz 
(min. 13), Keresztes (min. 26), 
Miklos (min. 30), B. Nagy (min. 
33), L. Bartalis (min. 41) — 
S.C. De remarcat că, în min. 
32, „perechea* B. Nagy (S.C.) 
— Gabrlelli (P) a fost elirrii-, 
nată pentru altercație (2 min.), 
nesportivitate (10 min.) și con
tinuarea „discuției* după flu
ierul arbitrului (încă 5 min.). 
A arbitrat corect brigada I. 
Becze (București) — Em. Both 
și Gh. Tașnadi (ambii din 
Miercurea-Ciuc).

V. PAȘCANU — coresp.

Duminică au avut loc întrece
rile ultimei etape (a VHI-a) a 
Diviziei A de lupte libere. Iată 
cîteva amănunte șl rezultatele.

BUCUREȘTI. In sala clubului 
Steaua au avut loo nu mal pu
țin de 10 lnlllnlrl. Pe cele două 
saltele de concurs am asistat Ia 
unele partide deosebit de dispu
tate, - dar și la altele ou „contu
rile" încheiate repede. Cum era 
de așteptat. Steaua, campioană 
a țării de multă vreme, a ieșit 
învingătoare în cele două tntîl- 
nirl, dar nu fără emoții. In par
tida cu Lemnarul Odorhel, mul
tipla campioană a fost ținută în 
șah pină la ultimele două cate
gorii. Luptătorii de la Steaua au' 
condus cu 2—1 șl 3—1, după 
care au fost egalați : 3—3. In 
continuare, gazdele preiau con
ducerea, 4—3 șf... din nou oas
peții restabilesc egalitatea : 4—1. 
La „semigrea" și „g»ea“ însă, 
Steaua avea doi luptători va
loroși, care au adus echipei 
punctele necesare victoriei : 6—4. 
In schimb, cu înfrățirea Oradea 
n-a avut probleme, cîștlgtnd Ia 
scor : 8—2.

Sub semnul echilibrului s-a 
desfășurat partida dintre înfră
țirea și Lemnarul. Echipa oră- 
deană șl-a păstrat forțele în con
fruntarea cu Steaua, pentru a 
lupta cit mai bine în partida cu 
Lemnarul, în fața căreia spera 
să iasă învingătoare. Este cazul 
să facem o paranteză, pentru a 
sublinia că tn turul competiției, 
la Odorhel, Intîlnlrea dintre a- 
ceste două formații s-a încheiat 
la egalitate, 5—5, echipa oră- 
deană acuzînd însă unele deci
zii ale arbitrilor care le-ar fi fa
vorizat pe gazde. Șl n-au lipsit 
decît 10 secunde pentru ca în
frățirea să-și satisfacă orgoliul. 
Pînă la meciul de Ia ultima ca
tegorie, înfrățirea conducea cu 
5—4, îar luptătorul orădean se 
afla tn avantaj (5—3) tn duelul 
cu adversarul său de la Lem
narul. Cînd mal erau însă nu
mai 10 secunde, orădeanul, vlă
guit de efort, a primit avertis
mentul descalificării și astfel din 
nou... SțrS. • ' •

Cu schimbări spectaculoase de 
rezultate au fost'șt alte lntîlnlri. 
Viitorul Gheorghenl conducea cu 
4—3 pe înfrățirea șl se părea că 
formația orădeană -nu ' va mal 
putea întoarce ' rezultatul în fa
voarea sa. Dar, jtn cele din Ur
mă, înfrățirea a ciștigat cu 6—4. 
Formația din Gheorghenl s-a a- 
flat foarte aproape de succes 
șl in. partida cu Lemnarul. Pe 
foaia de concurs era egalitate, 
4—4, înaintea meciurilor de la 
ultimele două categorii. Numai 
că la aceste categorii au obțl-

nut victorii luptătorii din Odor- 
hei. Deci, 6—4 pentru Lemnarul.

Tot cu victorii la limită s-au 
încheiat și partidele Nicolina 
Iași — Rapid București și Ra
pid — UliJBIS București : 6—4
pentru primele echipe.

Cum menționam și la începu
tul cronicii noastre, au fost și 
cîteva întîlniri în care formațiile 
învingătoare s-au impus catego
ric. Astfel Rapid a dispus cu 
9—1 de Forestierul Tg. Secuiesc, 
Iar Nicolina a întrecut pe Fo
restierul cu 8—2 și pe URBIS 
cu 7—3.

Costin CHIRIAC
în sala Progresul a avut loc 

întîlnirea dintre Vulcan și Da
nubiana București (Minerul Mo- 
tru nu s-a prezentat, nemaiavînd 
șanse de a rămîne în Divizia A, 
chiar dacă ar fi ciștigat ambele 
partide). Vulcan, fruntașă a se
riei a. IlI-a și calificată detașat 
pentru turneul final (15—17 no
iembrie), a aliniat o echipă cu 
mulți juniori. Rezultat final :
5— 4 pentru Danubiana. (C. BE- 
RKNDEI, coresp.).

TG. MUR2Ș. Mureșul din loca
litate a repurtat o victorie ca
tegorică, 9—1, în partida cu 
Steagul roșu Brașov, după care 
a dispus cu 6—3 și de Construc
torul Hunedoara. Cu un succes 
net s-a încheiat și întîlnirea din
tre Constructorul și Steagul roșu:
8— 2. (C. ALBU, coresp.).

ORADEA. Triunghiularul din 
Sala armatei a fost dominat de 
formația gazdă, A.S.A., care 
a obținut două victorii la scor :
9— 1 cu Metalul IURT Lugoj și
8— 2 cu C.S.M. Cluj-Napoca. Deo
sebit de disputată a fost întîl
nirea dintre cele două formații 
oaspete. De altfel, rezultatul final,
6— 4 pentru C.S.M., reflectă echi
librul acestei partide. (I. GHIȘA, 
coresp.).

MUNICIPIUL GH. GHEOR- 
GHIU-DEJ. Formația gazdă, C. S. 
Onești, a încheiat ultima etapă 
cu un frumos succes, învingînd 
atît pe Progresul Brăila cît șl pe 
C. S. Sătesc Brăneștl — Ilfov cu
9— 1. Atracția triunghiularului a 
fost întîlnirea dintre Progresul 
și C. S. Sătesc terminată cu vic
toria la limită, 6—4, â formației 
brăilene. (Gh. GRUNZU. coresp.).

PETRILA. Din cele 5 întîlrilri 
care au avut loc la Petrila, trei 
s-au încheiat cu victorii clare : 
Jiu! Petrila cu I.OJȘ. Balș 8—2 
și cu C.S.M. Craiova 7—3, Voin
ța Cluj-Napoca — T.O.B. 8—2. 
Celelalte două partide au fost e- 
chilibrate șl în consecință re
zultatele lor „strînse" : Voința — 
Jiu! 6—4 șî C.S.M. — I.O.B. tot 
6—4. (S. BALOÎ, coresp.).
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BILETE DE ODIHNĂ
PENTRU ÎNTREG ANUL 1986

ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURAN
TE BUCUREȘTI Informează că, începînd cu 
brie 1985, s-au pus spre valorificare biletele 
întreg anul 1986 în stațiunile:

data de 1 
de odihnă

nolem- 
pentru

ADMINISTRAȚIA DE STAI LOID-PRONO

clșt. 1,60, ev.
1. Cornișon (Nlță) 

Satim, 3. Hălmaș. Cota: 
dșt. 3, ev. 53, ord. triplă 260. 
Cursa a Vil-a: 1. Humor (S.. 
Ionescu) 1:28,1, 2. Excelent, 3. 
Trifoi. Cota: dșt. 3. ev. 42, ord. 
triplă 193. Cursa a VIII-a: L Bri
za (Tănase) 1:28,8, 2. Hemelușa,
1. Slplcă. Cota: dșt. 7, ev. 5, 
ord. triplă 200, triplu V—VI—VH 
1025. Cursa a IX-a: 1. Rarău 
(Tănase) 1:26,8, 2. Marcela. Co
ta: dșt. 1,40 ev. 4, ord. 15.

A. MOSCU

hotel) •
Durău", „

Bușteni 
Bradul-,

• Sinaia (vile + hotel) • Predeal (vile +
(vile 4- hotel) • Durău (vile 4- hotelurile n „
„Cascada") • Poiana Brașov (hotel, locuri începînd cu 1 mar
tie 1986) • Breaza (vile) • Cheia (căsuțe) ® Păltiniș (caba
na „Păltiniș" 4- Casa turiștilor) • Lacul Roșu (vile) • Tușnad 
(vile 4- hoteluri) • Crivaia (hotel) ® Semenic (hotel).

Pentru a vă procura locurile preferate, sînteți invitați să vă 
adresați din timp agențiilor de turism din: str. Luterană nr. 4 
(telefon 14.21.77), str. Tonltza nr. 13 (telefon 14.95.94), Bd. Repu
blicii nr.
15.74.11), 
(telefon 
83.44.39), 
74.50.50), 
2.07.48).

68 (telefon 14.08.00), Bd. Bălcescu nr. 35 (telefon
Bd. 1848 nr. 4 (telefon 14.93.81), Calea Moșilor Bl. 55 
19.28.50), Bd. Metalurgiei — Poșta Be'rcenl (telefon 
Bd. I.B. Tito nr. 41 — Poșta Matei Ambrozie (telefon 
Orașul Buftea, str. 16 Februarie nr. 16 (telefon 909/

• CIȘTIGUBILE TRAGERII , 
PRONOEXPRES DIN 30 OCTOM
BRIE. Cat. 1: 1 variantă 25% = 
Autoturism Dacia 1300 (70.000
lei); cat. 2: 7 variante 25% a 
9.071 lei; cat. 3: 41,00 variante a
1.549 lei; cat. 4: 65,75 variante a
966 lei; cat. 5: 262,75 a 242 lei;
cat. 6: 7.409,25 a 40 lei; cat. 7: 
205,75 a 200 lei; cat. 8: 8.579 a
40 lei. Report cat. 1: 135.505 lei. 
Autoturismul Dacia 1300, de la 
categoria 1, jucat pe variantă 
25%, a fost obținut de Sasu Emil; 
din Bocșa județul Caras Severin.

O Pentru participanții care 
încă nu și-au procurat bilete 
Ia tragerea obișnuită PRONOEX
PRES de mîine, miercuri 6 no
iembrie a.c., îi informăm că AS- 
TAZI, MARȚI, este ULTIMA ZI 
de participare la această tragere..

® Așa 
a începu 
pentru t: 
TIGURI ] 
VINERI 1 
constă di 
faze, cu 
și oferă 
de a obi 
CIA 1300“ 
mere ind 
ă H-a), 
3 500 lei i 
la faza 
excursie 
riantele 
toate exl

© Infor 
în plic i 
agențiile 
zătorii vc 
continuă 
TOAMNE
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I
GLORIA NU MAI ESTE DOAR O SURPRIZAi

I
I

Atacanții .D.NEAGU

• GLORIA BUCUREȘTI — 
TROLUL BAICOI 2436—2408 (4—2).

comentariiie continuăEtapa s-a încheiat

out Car- 
=tiv ste- 
Arsenie— 
L MU. 
UȘOARA 

au d.ș- 
iivldiLaje 
'.ut tiimi- 
i Dumi- 
£bel — 
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aho și 
[. Păuș— 
LDEA — 
-2). Per- 
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403 pe- 
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'«marcat 
(I. Ghi- 
CTORUL 
A 2417— 
moașă a 
experi- 
Junioa-
Gherla,

1 443 p, 
mai in
305 p
Sabo— 

CANICA 
ORHEIU
• E- 

tEȘ — 
43 (6—0) 
- ME-

(5—1)

COR
n loca- 
pătoare 
Rapid. 

In plin 
el teh- 
succe- 

mătura 
imișoa- 
>rmația 
.ai pu- 

de al 
mătura 
>resp.).

parti- 
îată — 
le for- 
ebnica, 
ața e- 
îalitate 
ii s-aii 
. 8—2, 
iitorul.

MASCULIN « OLIMPIA BUCU
REȘTI — PETROLUL CIMPINA 
5128—4982 (3—3). Gazdele au 
ttgat relativ ușor, avînd 
Tudor — 908 și Belivacă — 
cei mai productivi jucători.
Berindei—coresp. • CHIMICA
TIltXAVEM — AURUL BAIA 
MARE 5229—5226 (4—2). O partidă 
drama^că. Băimărean'Ul Boariu, 
deși a doborit 1002 popice, echipa 
lui a pierdut totuși la o diferen
ță de numai 3 „bețe". De la Chi
mica realizatorul principal a fost 
Petca — 965. (I. Ducan—coresp.)
• RULMENTUL BRAȘOV — 
CIHMPEX CONSTANȚA 5292— 
5045 (5—1). Principalii realizatori 
au fost Matiș — 9111, respectiv 
Donos — 905 (C. Gruia—coresp.)
• METALUL ROMAN — CONS
TRUCTORUL GALAȚI 5136—5029 
(5—1). Cele mai multe popice 
le-au doborit : Covăseailă — 896, 
Isciuc — 038, respeotiv Lebădă — 
957 și Zisu — 855. (M. Chiriac— 
coresp.) • UNIO SATU MARE— 
TEHNOUTILAJ ODORHEIU SE
CUIESC 4945—4792 (4—2) • LA- 
ROMET BUCUREȘTI — CARPAȚI 
SINAIA 5249—5224 (3—3) _-----
TORIA TIMIȘOARA — 
TRIA SÎRMEI CÎMPIA 
4834—1697 (4—2) • C.F.R. 
REȘ — ELECTROMUREȘ 
REȘ 5046—5283 (1—5). Mal omoge
nă șl cu tadiviidiualităti valo
roase, Electromureș a dtștlgat la 
un scor concludent. Cei mal buni 
popicari au fost : Farkas — 906, 
Silvestru — 905 de la învingători 
șî Fazekas — 871 de La învinși. 
(P. Ion—coresp.) • C.F.R. cons
tanța — GLORIA BUCUREȘTI 
5010—4904 (4—2) • CONSTRUC
TORUL TG. MUREȘ — METALUL 
HUNEDOARA 5208—5038 (4—2).

• vic- 
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TURZII 

TG. MU- 
TG. MU.
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C.S.M. 
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De fapt, Gloria Buzău ne-a o- 
bișnuit cu surprizele. După ce
lebrul 0—3 cu Sportul studen
țesc din debutul campionatului 
trecut, buzoienii au reușit să se 
ridice din knock-down, să se 
scuture, ca un 
și să 
de la 
priză, 
mereu 
(alte surprize ?) și un final de 
campionat peste așteptări, după 

- care, însă, scepticii și-au spus : 
atît le-a fost buzoienilor, au fă
cut un efort care se plătește.

Iată, însă, că în acest al doi
lea campionat, care trebuia să 
marcheze „cealaltă față", așa 
cum s-a întîmplat și cu Vero
na — ca să luăm un exemplu 
ilustru — Gloria continuă în a- 
celași tempo, ba chiar cu o ac
celerație care se simte. în mo
mentul de față, Gloria are un

din
ca un boxer numărat, 

realizeze imediat acel 2—0 
Bacău, care era tot o sur-

Au urmat performanțe 
neașteptate în deplasare

# ROMÂNIA — TURCIA (ju
niori), LA PLOPENI. Ultimul 
meci pe care juniorii noștri îl 
mai au de susținut pe teren 
propriu în preliminariile Cam
pionatului european de juniorii, 
cel cu juniorii turci, se va dis
puta joi 7 noiembrie, de la ora 
14, la Plopenl. Meciul va fi con
dus de arbitrul polonez M. Cze- 
marmazowicz.

spectaculos plus 4 „la adevăr", 
iar numeroșii săi suporteri se 
gindesc că n-ar fi exclus să 
vină într-o bună zi pe la Buzău 
maestrul Maradona — motiv pen
tru care suporterii lui Constan
tin au și început să spere că în 
Italia campionatul va reveni Ju- 
ventusului,. astfel îneît Napoli să 
joace în UEFA.

Dincolo de candoarea acestor 
speranțe — care nu sînt chiar o 
enormitate — să recunoaștem că 
Gloria acumulează cu precizie, 
că își împrospătează echipa pe 
nesimțite (împotriva clujenilor a- 
jucat un băiat foarte 
Stan, venit din județ, 
Căldărești, și cu care 
rul“ face două 
pe zi).

După Profir și 
apărut Stan. Dar 
interesantă e că 
din acești tineri (și din toți cei
lalți „bătrîni", în frunte 
cu), jucători care nu au astîm- 
păr nici o clipă, care aleargă, 
se demarcă, într-un cuvînt — 
jucători care trăiesc bucuria jo
cului. Ceea ce, din păcate, e 
destul de rar în campionatul 
nostru.

talentat, 
de la... 

„profeso- 
antrenamente

Julis, iată că a
partea
Gloria

cea mai 
a făcut

cu Mar-

loan CHIRILA

campionatele naționale de tenis de masă (Juniori)

JUVENTUS BUCUREȘTI Șl UNIVERSITATEA CRAIOVA
CAMPIOANE AUTORITARE

de la Victoria ezită și ...prinde Crist’:.n

PE CÎND Șl ÎN DEPLASARE?
a mai obținut vineri 
care n-a făcut excep- 
regulă, deși avea

Corvinul 
o victorie 
ție x de la _ .
față o formație de calibru. O 
regulă, . în fapt o 
cel puțin 3 goluri pe 
tunci cînd joacă pe 
teren, cu un golaveraj 
27—1, 
i-a propulsat pe hunedoreni 
merituosul fotoliu 
eficacității, cu 33 de goluri 
total. Această cifră are și 
consecință firească, 3 
reni aflîndu-se 
golgeteri ai campionatului, 
vorba de Petcu, Gabor și 
teuț, reprezentanții celor 
generații ale Corvinului.

Frecventele reușite în planul 
eficacității se bazează pe un

în

normă" 
meci 
propriul 
sugestiv, 

care, în ultima Instanță, 
'in 

ai 
în 
o 

huriedo- 
între primii 7 

Este 
Ma- 
trei

de lideri

de
a-

suport bine clădit și ai mat de 
bogata paletă a schemelor ofen
sive, pe care hunedorenii și-au 
însușit-o în anii — destui la nu
măr — de cînd joacă împreună, 
ei cunoscîndu-se foarte bine. Vi
neri, cel care a răspuns prompt 
la comenzi a fost Petcu, cu a- 
pâriții-surpriză în zona finaliză
rii, el fructificînd trei din acțiu
nile bine concepute, care au fost 
construite fie prin pase succesive 
pe unul din flancuri, fie prin 
alternarea „un-doi“-urilor cu 
„blocarea1* adversarului, acțiuni 
care au avut ca primi servanți 
pe Gabor și Klein. Pe cînd rea
lizări și în ,,contul" punctelor în 
deplasare ? O rubrică rămasă 
imaculată.

Adrian VASILESCU

DIVIZIA C- REZULTATELE ETAPEI A XII-a

Sala sporturilor din Bistrița 
s-a dovedit o gazdă ospitalieră 
pentru întrecerile returului Cam
pionatului pe echipe al juniori
lor la tenis de masă, competi
ție desfășurată în cadrul „Da- 
ciadei**. Cum era de așteptat, 
formațiile Juventus MILMC IMG 
București (Carmen 1 
Cristina Enulescu, Anca 
Mihaela Anghelesou) și 
sitatea A.S.A. ~ ~ *
Florea, Călin 
Tiugan, Viorel 
cerlt titlurile 
înfrîngerea, 
întreaga durată 
cele mai bune

Tn competiția 
de învingătoare 
tie, dar

Găgeatu, 
Cheler, 

Univer- 
i (Vasile 
Cristian 
au cu-

I Craiova
Toma.

Bădescu) 
fără să cunoască 

ele dovedindu-se pe 
a concursului 

garnituri, 
feminină, alături 
o bună presta-

cu suficiente oscilații

riPOGRAFILOR“

„Or- 
entru 
pt la 
trcela 
Șian- 

An- 
,Arta 
tipo- 

“ Ti-
Eu- 

Dorin 
listau 
Toica, 
Scîn-
mar- 
iților 
— 5 

L ju- 
pen- 
pro-

AZĂ
rmat, 
>r și
CIȘ- 

i loc 
’erea 
două 
mere 
ianse 
,DA- 

nu- 
faza 

mum 
In 9, 
re o
Va- 

1 la

loz 
oadă 
vln- 
țară 
ILUI

de la un meci la 
șl fetele de la
Rm. Vîlcea, care _____
puțin pe lingă o victorie de 
goliu în fața campioanelor, 
Spartac C.S.S. 1 București 

-----  ‘ Emilia 
fluctuante), a- 
cucerlnd pe 
locul pe po-

altul, au avut 
Metalul '-------
au trecut

c.s.s. 
eu 

or- 
61 

(CU 
Closu

Spartac C.S.S. 1 
Otilla Bădescu și 
— și ele, totuși, 
cestea din urmă 
muchie de cuțit ___  , _
diurn în fața clujencelor de la 
C.S.M. In disputele băieților, 
lucrurile au fost ceva mai sim
ple, craiovenii detașîndu-se net, 
ceilalți încercînd doar succese 
de palmares. Dintre confruntă
rile individuale reținem: Anca 
Cheler — Otilla Bădescu 8—1, 
Emilia Closu — Carmen Găgea
tu 0—2, Romulus Revisz — Ti- 
beriu Hetman 2—1, Zoltan Zoltan — 
Romulus Revisz 2—1.

fesorului care-i 
Bella Czavassyi. 
„primii 6", la seniori, 
renți de la C.P.C.S., întreprin
derile poligrafice din Craiova, 
Bacău, Oradea, Satu Mare. Cu 
totul remarcabilă performanța 
cîștigătoarei — detașat — a 
crosului senioarelor, Sanda Flo
rea de la „Arta Grafică" din 
București. „Ăm participat Ia 
ultimele 10 ediții ale crosului
— ne spunea — și mereu am 
fost pe podium. O dată pe lo
cul III, de două ori pe locul 
II și dc șapte ori pe locul I“. 
Felicitări !

Iată, 
tehnice 
care —
— au 
startul* 
„Daciadei" : 
rica Miroiu, 
(ambele de la 
București), 3. 
(I.P. „~

pregătește : 
„Apar“ în 

concu-

în final, și rezultatele 
ale acestei competiții 
alături de multe altele 
marcat în București 

în etapa de iarnă a 
junioare — 1. Flo- 

2. Mariana Tudor 
Lie. Ind. 16 

Liliana Tudor 
.Banatul" Timișoara), 4. 

Tanța Petcu, 5. Nicoleta Nin- 
cef, 6. Marieta Barbu (toate de 
la Lie. ind. 16 Buc.), ; juniori 
— 1. “ ~ ----- 
3. L.
nescu
5. L. 
Buc.), 
natul"
1. Sanda Florea, 2. Mariana 
Gruia (I.P. Craiova), 3. Dorina 
Chelaru, 4. Teodora Amihăile- 
sei (ambele I.P. Bacău), 5. 
Ileana Baraitaru (I.P. Craiova),
6. Adriana Stănescu (I.P. Satu 
Mare) ; seniori — 1. I, Sanda 
(C.P.C.S.), 2. V. Paraschiș, (I.P. 
„Luceafărul"), 3. P. Ferencz 
(I.P. Bacău), 4. P. Pasciuc, 5. 
C. Nichifor (ambii de la 
C.P.C.S.), 6. G. Erbstein (I.P. 
Oradea).

T. Firu, 2. C. Matache, 
Dumitru, 4. M. Bulimă- 
(toți de la Lie. ind. 16), 
Iosef (I.P. „Luceafărul" 
6. I. Friedrich (I.P. „Ba- 
Timișoara) ; senioare —

PRINCIP ALELE REZULTATE: 
feminin: Juventus MILMC IMGB 
cu Spartac C.S.Ș. 1 București 
5—1, cu C.SJȘ. I.P.C. Slatina 
5—1, cu C.S.M. Cluj-Napoca 5—1. 
Metalul C.S.Ș. I Rm. Vîlcea 8—4; 
Spartao cu C.S.Ș. IPC Slatina 
5—0, C.S.M. Clui-Napoca &—2, cu 
Știința C.S.Ș. 2 IJPIPS Constan
ța 5-0; C.S.Ș. I.P.C. Slatina cu 
Metalul 1—5, cu Știința 5—3; 
C.S.M. Cluj-Napoca cu Metalul 
1—5, cu Știința 5—1; Metalul — 
Știința 5—1; masculin; Univer
sitatea A.S.A. I Craiova cu Sti- 
rom C.S.Ș. 2 București 5—8, cu 
C.S.M. n Cluj-Napoca 5—0, cu 
C.S.M. I Cluj-Napoca 5—2; În
frățirea Țg. Mureș cu Stlrom 
5—3, cu C.S.M. ncu Flo- 
nlerul CralOva «5—3; Stlrom cil 
C.S’M. 11-5, cu Pionierul '$-^1; 
c.s.m.' n cu c.s.m. 1 3—5. eu 
Pionierul 5—2; C.S.M. I — Pio
nierul'. ' 5—i. ■'

CLASAMENTE FINALE: femi
nin — 1. Juventus MIL?4C
20 p, 2. Metalul C.S.Ș. Rm. VB- 
cea 17 p, 3. - - -
București 15
Cluj-Napoca : , _ _
IPC Slatina 12 p, C.S.Ș. 
in ța IJPIPS “ ; :
Unirea Tricolor București „ 
8. C.S.Ș. Rovine Craiova I p 
(18—25), 9. Stlrom C.S.Ș. 1 Bucu
rești 8 p (1i9—26), 10. Construc
torul Tg. Mureș 8 p (17—-26); 11. 
înfrățirea Tg. Mureș 10 p (28— 
20), 12. Metalul C.S.Ș. n Rm. 
Vîlcea 10 p (33—33), 13. C.S.M. 
Buzău 9 p, 14. C4S. Arad 7 p; 
masculin — 1. Universitatea 
A.S.A. I Craiova 20 p. S. C.S.M. 
Cluj-Napoca 18 p, ___ _
Cluj-Napoca 1£ p,4. înfrățirea
Tg. Mureș 14 p, 5. 
2 București 12 p.
Craiova 10 p; 7. C.S.Ș. 3 Știința 
IJPIPS “ 
C.S.Ș. 
Eternit 
Voința 
sitatea 
12.
13. C.S.M.
14. Spartac C.S.Ș.
6 p.

Spartao C.S.Ș. 1 
p (18—15), 4.--------
15 (15—18), 5.

Constanța 11

C.S.M. 
CJS.Ș.

1 gtl- 
p: t. 
u p,

3. C.S.M. n
Stlrom C.S.Ș.

6. Pionierul

11 p, 8. Sticla 
p (24—24), ‘
p (23—24), 10. 
p; 11. Univer- 
Cralova 12 p, 
Craiova 10 p,

Constanța
Bistrița 9
Oradea 9

S. Mare 7 
A.S.A. n 

C.S.Ș. Rovine
III Cluj-Napoca t p,

1 București

».

Ultimele două echipe au re
trogradat în campionatul de ca
lificare.

Emanuel FANTANEANU

SERIA I
Danubiana Roman — Minerul 

Gura Humorului 0—2 (0—1), Șire
tul Pașcani — Constructorul Iași 
2—1 (0—1), Celuloza-Bradul Roz- 
nov — C.S.M. Bucecea 0—0, Avîn- 
tul Frasin — Relonul Săvinești
2— 1 (1—0), Zimbrul Șiret — Cris
talul Dorohoi 2—1 (0—0), Electro- 
Luceafărul Botoșani — Laminorul 
Roman 1—1 (0—1), Cetatea Tg.
Neamț — Explorări Cîmpulung 
Moldovenesc 2—1 (0—0), Carpați 
Gălănești — Metalul Rădăuți 1—0 
(1—0).

Pe primele locuri în clasament, 
după etapa a XH-a: 1. MINERUL 
GURA HUMORULUI 30 p (17—6), 
2. Șiretul Pașcani 29 p (26—9), 3. 
Laminorul Roman 23 p (19—7)... 
pe ultimele locuri: 14. Luceafărul 
Botoșani 10 p (15—16), 15. Celulo
za Roznov 10 p (8—-20), 16. Danu
biana Roman 10 p (14—29).

SERIA A Il-a
Unirea-Dinamo Focșani — Vo- 

ința-Petrolistul Rm. Sărat 6—1 
(3—1), Partizanul Bacău — Uni
rea Negrești 5—0 (3—0), Proletarul 
Bacău — Chimia Mărășești 3—0 
(0—0), Inter Vaslui — Petrolul 
Moinești 2—0 (1—0), Luceafărul
Adjud — Steaua-Mecanica Huși 
1—0 (0—0), Textila Buhuși — Me
canica Vaslui 0—0, Victoria Gu- 
geștl — C.S.M. Borzești 
(0—0), Minerul Comănești — Con- 
structorul-Flacăra Odobești “ “ 
(1-0).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
FOCȘANI 28 p (36—11), 2. Inter
Vaslui 24 p (23—11), ‘ --------
Borzești 21 p (25—11), 4. Proleta
rul Bacău 21 p (23—16)... pe ulti
mele locuri: 15. Minerul Comă
nești 10 p (18—26). 16. Voința Rm. 
Sărat 8 p (8—36).

SERIA A IH-a
Carpați Nehoiu r— Chimia Brăi

la 3—1 (1—0), A.S.A. Buzău —
FEPA 74 Bîrlad 2—2 (2—0), Petro
lul Ianca — D.V.A. Portul Galați 
1—0 (0—0), Laminorul Viziru — 
Petrolul Berea 3—0 (1—0), Pro
gresul Isaccea — Chimia Buzău
3— 0 (0—0), Ancora Galați — Gra
nitul Babadag 2—1 (1—1), Arru- 
blum Măcin — Victoria Tecuci
3— 0 (1-^0), Metalul Buzău — Ș.N.- 

. C.S.Ș. Tulcea 2—0 (0—0).
Pe primele locuri: 1. PETRO- 

• LUL IANCA 25 p (20—10), 2. Chi
mia Brăila 23 p (23—11), 3. FEPA 
74 Bîrlad 23 p (23—12)... pe ulti
mele locuri: 14. Ș.N. Tulcea 13 p 
(14—21), 15 Granitul Babadag 13 
p (14—26), 16. AS.A. Buzău ‘ “ 
(15—18).

SERIA A IV-a
Portul Constanța — Unirea 

bozia 2—0 (0—0), Sportul „30 
cembrie" — Ș.N. Oltenița 
(1—0), Cimentul Medgidia — 
nirea Urziceni 3—0 (2—0), Viito
rul Chirnogi — F.C.M.-Dunăreana 
Giurgiu 1—0 (1—0), ISCIP Ulmeni 
— I.M.U.-C.S.Ș. Medgidia 2—1
(1—0), Olimpia Slobozia — Meta
lul Mangalia 2—1 (0—1), Voința 
Constanța — Victoria Țăndărei
4— 2 (0—1). Marina Mangalia —
Electrica Constanța 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
SLOBOZIA 24 p (32—13), 2. 
mentul Medgidia 23 p (27—15) 
Sportul 
(17-8), 
(18—10). _
Victoria Țăndărei 8 p (15—23) — 
penalizată cu 2 p, 16. Electrica 
Constanța 6 p (7—23).

SERIA A V-a
’ Autobuzul București — MECON 
București 2—0 (2—0), Cimentul 
Fieni — Tehnomețal București 
1—1 (1—1), Vispofil București — 
Chimia Găe.ști 0—1 (0—0), Electri
ca Titu — Flacăra roșie București 
4—0 (2—0), Metalul București —' 
Metalul Mija 2—0 (0—0), IUPS 
Chitila — Voința București 0—0, 
Danubiana București — Avicola 
Crevedia 3—0 (1—0), Constructo
rul IACPB Giurgiu — Abatorul 
București 0—0.

Tr.

1—0

2—0

3. C.S.M.

8 P

Slo- 
De- 
2—0 

■ ti

„30 Decembrie* 23 
4. ISCIP Ulmeni 23 
. pe ultimele locuri:

Ci- 
, 3.

P 
P 

15.

• Meciul Danubiana — Auto
buzul, din etapa a VIH-a (pe te
ren 0—1), a fost omologat cu 
3—0 în favoarea echipei Auto
buzul.

Pe primele locuri: 1. AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 26 p (24—4), 2. 
MECON București 25 p (22—14), 3. 
IUPS Chitila 24 p (22—10), 4. Me
talul București 23 p (31—10)... pe 
ultimele locuri: 15. Constructorul 
LACPB 10 p (12—17), 16. Flacăra 
roșie București 9 p (10—37).

SERIA A Vl-a
ROVA Roșiori — Chimia

Măgurele 1—0 (0—0), Viitorul Drâ- 
gășani — Electronistul Curtea de 
Argeș 3—1 (1—0), Sportul mun
citoresc Caracal — Viitorul Scor- 
niceștl 2—0 (1—0), Constructorul
T.C.I. Craiova — Progresul Băi- 
lești 4—0 (3—0), Progresul Cora
bia — Automatica-Alexandria 2—0 
(1—0), Dacia Pitești — Armata 
Craiova 5—1 (2—0), Metalul A- 
lexandria — Textila Roșiori 1—1 
(0—0), C.F.R. Craiova — Recolta 
Stoicăneștl 2—0 (0—0).

Pe primele locuri: 
ROȘIORI 28 p (25—10), 
maăca Alexandria 24 p 
Constructorul Craiova 22 
(23—17)... pe ultimele locuri: 
C.F.R. Craiova 12 p (9—14), 
Textila Roșiori 12 p (12—18), 
Armata Craiova 11 p (18—26).

SERIA A Vn-a
Metalul Oțelu Roșu — Gloria- 

Pandurii Tg. Jiu 1—0 (0—0), Glo
ria Reșița — Minerul Anina 2—0 
(0—0), Chimistul Rm. Vîlcea — 
Dlerna Orșova 0—0, Minerul Mă- 
tăsari — Petrolul Țiclenl 6—0 
(3—0), Forestierul Băbenl — Mi
nerul Moldova Nouă 3—2 (1—0), 
Jiul Rovinari — Minerul Motru 
1—0 (0—0), Armătura Strehala — 
Minerul Oravița 1—0 (1—0), Ml- 
nerul-Mecanizatorul .' ' 
Metalurgistul Sadu 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. PANDURII 
TG. JIU 25 p (22—6) * ~ ‘
Reșița 24 p (21—15), 3. Minerul 
Moldova Nouă 21 p (28—16)... pe 
ultimele locuri: 14. Minerul Ora
vița 13 p (15—17), 15. Forestierul 
Băbenl 13 p (14—26), 16. Minerul 
Mătăsari 10 p (19—24).

SERIA A VIII-a
C.F.R.-Victoria Caransebeș —

Strungul Chișlneu Criș 2—0 (1—0), 
Rapid Arad — Minerul-Știlnța 
Vulcan 0—2 (0—1), Minerul Paro- 
șenl — Șoimii Llpova 4—0 (2—0), 
Minerul Certei — C.S.M. Lugoj 
1—2 (1—0), C.F.R. Simeria — Da
da Orăștie 2—0 (1—0), Unirea 
Tomnatic — Obilicl Sînmartlnu 
Sîrbesc 1—0 (1—0), Unirea Slnni- 
colau — Victoria Călan 1—0 
(0—0), U.M. Timișoara 
Caransebeș 1—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. U.M. TI
MIȘOARA 23 p (19—16), 2. C.S.M. 
Lugoj 22 p (20—10), - 
Paroșeni 
Chișlneu 
ultimele 
ransebeș 
Certej 13

C.F.R.

1. ROVA
2. AutO- 
(21—3), 3.

“ P
14.
15. 
IC.

Șimian

2. Gloria

C.S.M.

3. Minerul 
20 p (22—12), 4. Strungul 
Criș 20 p (18—10)... pe 
locuri: 15. C.S.M. Ca-
13 p (10—18), 16. Minerul 
p (12—26).
SERIA A IX-a
Aiud — Sticla-ArieșulMetalul

Turda 3—2 (2—2), Ind. sîrmei Cîm- 
pia Turzii — Unirea Valea lui 
Mihal 3—0 (2—0), Electrometal
Cluj-Napoca — Minerul Șuncuiuș

4—0 (2—0), Minerul Or. dr. Petru 
Groza — Viitorul I.R.A. Cluj-Na
poca 2—1 (0—1), Metalurgistul
Cugir — Voința Oradea 1—0 (0—0), 
Olimpia Gherla — Oțelul Or. dr. 
Petru Groza 0—0, Recolta Salon- 
ta — Gloria Beiuș — s-a între
rupt în min. 81 la 0—1, Steaua- 
C.F.R. Cluj-Napoca — Mecanica 
Alba Iulia 10—0 (4—0) !

Pe primele locuri: 1. METALUL 
AIUD 25 p (16—9), 2. Metalurgis
tul Cugir 23 p (20—9), 3. Sticla 
Turda 22 p (32—18)... pc ultimele 
locuri: 15. Minerul Șuncuiuș 10 p 
(14—26), 16. Recolta Salonta 10 p 
(1.1—28) — clin 11 jocuri.

SERIA A X-a
Unio Satu Mare — CUPROM 

Baia Mare 4—0 (2—0), Minerul 
Sărmășag — Minerul Băiuț 2—0 
(1—0), Minerul Rodna — Energia 
Beclean 2—0 (0—0), Minerul Băița 
— Oașul Negrești 1—0 (0—0), Lă- 
pușul Tg. Lăpuș — Minerul Baia 
Sprie 1—1 (0—0). Someșul Satu 
Mare — Victoria Cărei 3—0 (2—0), 
Chimforest Năsăud — Chimia-Vic- 
toria Zalău 2—0 (1—0), Chimia 
Tășnad — Bradul Vișcu 1—0 
(1-0).

Pe primele locuri: 1. UNIO SA
TU MARE 24 p (29—12), 2. Chim- 
forest Năsăud 21 p (23—12), 3—4. 
Chimia Zalău 19 p (14—15), Mi
nerul Băiuț 19 p (14—15)... pe ul
timele locuri: '
mășag 13 p (9—13), 16. CUPROM 
Baia Mare 13 p (14—20).

SERIA A XI-a
Metalul Sighișoara — Inter Si

biu lr—1 (0—1), Metalotehnica Tg. 
Mureș — Carpați Agnita 4—1 
(2—0), Electromureș Tg. Mureș — 
Progresul Odorhei 2—0 (0—0), U- 
nlrea Ocna Sibiului — Oțelul Re
ghin 1—0 (0—0), Minerul Bălan — 
C.S.U.-Mecanica Sibiu 1—0 (1-0), 
Unirea Crlsturu Secuiesc — Mi
nerul Baraolt 1—0 (0—0), Viitorul 
Gheorgheni — Lacul Ursu Sova- 
ta 1—0 (0—0), Mureșul Luduș — 
Mureșul Toplița 4—1 (1—0).

Pe primele locuri: 1. METALO
TEHNICA TG. MUREȘ 25 p 
(30—16), 2. Inter Sibiu 24 p (21—7), 
3. Progresul Odorhei 23 p (21—11)... 
pe ultimele locuri: 14. Oțelul Re
ghin 11 p (13—19), 15. Unirea
Cristur 11 p (14—22), 16. Lacul
Ursu Sovata 9 p (9—27).

SERIA a XH-a
Cimentul Hoghiz — Poiana ,Cîm- 

pina 1—1 (6—0), Carpați Sinaia — 
Nitramonia Făgăraș 0—1 (0—0),
Chimia Brazi Ploiești — Precizia 
Săcele 1—0 (0—0), Victoria FIo- 
rești — Torpedo Zărnești 1—0 
(0—0), Electro Sf. Gheorghe — 
Metrom Brașov 2—0 (1—0), Utila
jul Făgăraș — Mobila-Măgura 
Codlea 3—0 (1—0), I.P.T. Intorsu- 
ra Buzăului — Minerul Filipeștl 
0—0, Petrolul F.S.H. Băicoi — Me
talul Tg. Secuiesc 1—0 (0—0).

Pe primele locuri: 1. NITRA
MONIA FAGARAȘ 26 p (25—5),
2. Poiana Cîmpina 25 p (23—16),
3. Metalul Tg. Secuiesc 20 p 
(21—14).. pe ultimele locuri: 14. 
Precizia Săcele 13 p (12—16), 15. 
Carpați Sinaia 13 p (12—19), 16. 
Metrom Brașov 12 p (12—16).

Rezultatele ne-au fost transmise 
de corespondenții noștri voluntari 
din localitățile respective.

15. Minerul Săr-

D/n partea clubului Dinamo
Pentru comportarea necores

punzătoare a echipei de fotbal 
în cadrul „Cupei U-E.F.A." 
diția 1985—1986, precum și 
pentru rezultatele slabe din 
campionatul intern, conduce
rea clubului Dinamo Bucu
rești și Biroul secției de fot
bal au hotăriț următoarele:

1. Eliberarea tovarășului An- 
ghel Vasile din funcția de vi
cepreședinte al clubului, pen
tru probleme de fotbal;

e-

2. Eliberarea prof. Constan
tin Cemăianu din funcția de 
antrenor principal și punerea 
acestuia la dispoziția clubului.

Se vor mai lua și alte mă
suri de ordin organizatoric și 
disciplinar, inclusiv in legătu
ră cu comportarea unor jucă
tori.

Conducerea tehnică va fi a- 
siguratâ temporar de antreno
rul secund Florin Cheran.



De miine, In Sala sporturilor din lași

A XXIV-A EDIIIE
A „TROFEULUI CARPAR* LA HANDBAL (f)

în Sala sporturilor din mu
nicipiul Iași, de miercuri pină 
duminică va avea loc a XXIV-a 
ediție a tradiționalului turneu 
internațioral de handbal pen
tru echipele feminine de seni
oare dotat cu „Trofeul Car- 
pați".

La ediția din acest an și-au 
dat întllnire reprezentativele 
Bulgariei, Poloniei, Ungariei, 
României — A și de junioare. 
Va fi. cu siguranță, un nou 
prilej de bucurie pentru nu
meroșii iubitori ai handbalului 
din Iași, Ei vor face cu sigu
ranță neincăpătoare frumoasa 
Sală a sporturilor și vor încu
raja cu căldură echipa noastră 
națională.

„Trofeul Carpați", una din
tre cele mai prestigioase com
petiții europene pentru selec
ționatele naționale, are în 
acest an o importanță deose
bită prin prisma participării 
echipei noastre reprezentative 
la grupa B a Campionatului 
mondial, unde speră să ocupe 
unul dintre locurile fruntașe 
care să-i dea dreptul să par
ticipe în viitor în grupa de 
elită a handbalului mondial, 
în aceste condiții, handbaliste
le noastre vor avea de trecut

unul dintre ultimele exame
ne înaintea C.M. Antrenorii 
Eugen Bartha și Lucian Albu, 
ca Și specialiștii federației 
vor avea prilejul să facă „re
tușurile" ce se impun pentru 
funcționarea cit mai bună 
a echipei.

Conducerea partidelor din 
cadrul celei de-a XXIV-a edi
ții a „Trofeului Carpați" va fi 
asigurată de cupluri interna
ționale, formate din Wolfgang 
Pritzkow — Hans Ramp (R.D. 
Germană). Frantisek Brabec — 
Jan Rudinschi (Cehoslovacia), 
Alexandru Virtopeanu — Ște
fan Georgescu, din București 
și Dumitru Gberghișan — Ca- 
sian Dr&gan, din Iași.

în program cite două partide, 
in fiecare zi. cu începere de 
Ia ora 16,30.

Mihail VESA

PRECIZĂRI PRIVIND DISPUTĂ
PENTRU TITLUL MONDIAL LA SAU»

Federația internațională de 
șah a făcut unele precizări în 
legătură cu_ activitatea viitoare, 
în cazul în care Anatoli Kar
pov își va pierde titlul mon
dial, el are dreptul la un meci 
revanșă cu Garri Kasparov în 
decurs de două luni. învinsul 
din acest meci îl va întîlni (în 
14 partide) pe ciștigătorul e- 
tapei finale a turneului can- 
didaților. După cum se știe, 
turneul candidaților de la

Montpellier a calificat, pentru 
semifinale, pe Artur Iusupav, 
Rafael Vaganian, Andrei So
kolov și învingătorul barajului 
dintre Mihail Tai — Jan Tim- 
man (va avea Ioc, zilele aces
tea, tot la Montpellier, în șase 
partide). Semifinalele se vor 
desfășura între ianuarie și a- 
prilie 1986, intre Iusupov și 
Tal sau Timman, Vaganian și 
Sokolov.

------- I ta zi |---------

N-AVfH $ PO00 
ÎN PLOS ?

COMPETIȚIILE EUROPENE DE VOLEI
în partidele masculine din 

competițiile europene de volei 
(turul preliminar) au fost con
semnate rezultatele: „C.C.E.": 
Sollentuna (Suedia) — Stal

„CUPA CUPELOR" LA POLO
în cea de a doua semifinală 

a „Cupei cupelor" la polo (in 
prima, Dinamo București a în
vins, cum se știe, pe Sisley 
Pescara cu 15—11) echipa Va-

sas Budapesta a ciștigat jocul 
tur, impunîndu-se cu 8—5 
(2—0. 2—2, 2—2, 2—1) în fața 
formației olandeze De Robben.

Cupele europene la handbal

STtAUA AM 0 BUNĂ ȘANSĂ SĂ OBJINĂ CALIFICAREA
(Urmare din pag l)

poate permite să „accelereze" 
atunci cînd situația din teren 
o cere imperios. Suita celor 5 
goluri (de la 15—15 la 20—15) 
ne-a demonstrat-o cu priso
sință. Este și acest „finiș" un 
argument că Steaua are, in
tr-adevăr șansa unui rezultat

bun și în meciul-retur cu VfL 
Gummersbach, de la sfîrșitul 
acestei săptămîni. Un rezultat 
care să demonstreze că avan
tajul de 4 goluri obținut la 
București nu este prea... fragil 
pentru realizarea calificării în 
turul următor al „Cupei cam
pionilor europeni".

O spunem știind că în me- 
ciul-revanșă, VfL Gummers-

0 tXPERItMJA UTILĂ BĂIMĂRENI10R
(Urmare din pag l)

cu contraatacuri de la o poartă 
Ia alta, băimărenii evident dez
echilibrați, iar localnicii forțînd 
imposibilul. Apoi a venit golul 
lui Măricel Voinea, la o lovi
tură de la 7 m, pină la 3—3 
francezii au condus de două 
ori, după care lucrurile au in
trat pe făgașul normal („O în- 
frîngere firească", scria ziarul 
„Midi libre"), fără ca maramu
reșenii să se impună prea ca
tegoric.

La pauză s-au lămurit lucru
rile, s-a pus ordine, cum se 
spune, și Minaur a cîștigat la 
7 puncte diferență. La sfîrșitul 
partidei (paradoxal pentru noi), 
antrenorul Alaine Jourdain 
jubila — ca și toți din jur, 
ca și fulminanta tribună care 
n-a tăcut o clipă — că au 
scăpat ușor și au dat go
luri multe in timp ce 
(paradoxal pentru francezi) 
Lascăr Pană era cătrănit. Pen
tru începutul slab, pentru pe
rioadele confuze, din repriza 
a doua mai ales, cînd vreme 
de mai bine de două mi
nute pasele nu au mers, con-

POiiriHĂIICA TREBUIE
(Urmare din pag l)

studenții timișoreni se afLau in 
fața porții apărate de Ostrihon — 
acesta cu un excelent plasament 
cu o intuiție a șutului de invi
diat. dirijîndu-și bine coechipierii 
din față — nu numai că impri
mau mingii o circulație mult 
prea lentă și prelungită, dar când 
se hotărau să arunce, ori mo
mentele nu erau inspirate ori 
culoarele nu erau cele mai bune. 
Nu de puține ort astfel de arun
cări se loveau de portarul echi
pei din Preșov altele treoind pe 
lingă bare Cum am scris și în 
relatarea de la fata locului, șă 
ratezi 23 de aruncări de pe se
micerc este o risipâj mult prea 
ma.re. Acest capitol a fost in 
ultimă instanță principala slă
biciune a formației timișorene 
Este, desigur, de acceptat faptul 
că din lotul de bază au lipsit 
titulari (asupra numelor acestora 
șl asupra cauzelor absentelor nu 
mai revenim) dar tot atît de ade
vărat este că lucătorii care au 
intrat oe teren nu au făcut —

traatacurile au eșuat chiar în 
faze „singur cu portarul", șu
turile au fost slabe sau impre
cise, iar gazdele zburdau și 
înscriau și de cite două ori la 
rînd.

Sigur că, pe ansamblu, așa 
cum subliniau și ziarele fran
ceze a doua zi, echipa noastră 
și-a dovedit superioritatea și 
clasa, unii dintre sportivi, în
deosebi Măricel Voinea, Gheor- 
ghe Covaciu și excelentul por
tar Mircea Petran (a împlinit 
23 de ani chiar în ziua me
ciului) făcind o puternică im
presie. Meciul-retur de la Baia 
Mare merită văzut. UJS.A.M. 
Nimes are adevărați spiriduși. 
Gilles Derot, Portes, Grandjean 
șl Courbiere — sînt component! 
ai naționalei franceze.

Cu toată superioritatea valo
rică, avînd acum „experiența" 
de la Nîmes este greu de spus 
că băimărenii vor cîștiga ușor, 
mai ales dacă vor uita cum a 
fost in sala „Pablo Neruda" 
și vor supralicita sîmbătă 
avantajul terenului propriu. Nu 
se pune, desigur, problema ca
lificării în „sferturi". Totul e 
CUM o vor obține handbaliștii 
de la Minaur Baia Mare.

SĂ FORJEZE VICTORIA
cu foarte puține excepții — su
ficiente eforturi pentru a-și în
locui eficient colegii indisponibili. 
Chiar și Petru Dan — un expe
rimentat șuteur — s-a ferit să 
arunce prea des la poartă, deși 
teama sa s-a dovedit de neînțe
les din moment ce hotărîndu-se 
să devină eficace, a reușit să 
marcheze din poziții dificile.

Echipa din Preșov nu a fost — 
și acest lucru nici nu era posi
bil — un adversar dinainte în
vins chiar dacă evolua în depla
sare Marile calități ale acestei 
formații asemănătoare celui ale 
handbalului cehoslovac în an
samblu] lui au fost puterea de 
luptă, care nu a slăbit deloc din 
prima și pină In ultima secundă 
de joc. adoptarea unei tactici a- 
decvate grefat totul pe o teh
nică foarte bună. Ceea ce nu în
seamnă că Tatran Preșov nu 
putea fi întrecută. Politehnica Ti
mișoara putea cîștiga acest meci. 
De aceea și afirmăm că ea are 
obligația să demonstreze — în 
partida-retur, de duminica viitoa
re. de Ia Pfesov — că compor
tarea de la Timisoara a fost un 
accident.

bach va juca mult mai ofensiv 
decît a făcut-o la București, 
avîndu-1, poate, în formație și 
pe cunoscutul internațional 
Thomas Krokowski, in timp ce 
Steaua nu-1 va putea folosi 
nici în această partidă pe Ma
rian Dumitru. Este de aseme
nea de așteptat ca, mai ales 
„acasă", VfL Gummersbach să 
nu renunțe (ci dimpotrivă) la jo
cul obstructionist in apărare. 
Destule probleme pentru an
trenorul Radu Voina și elevii 
lui, cărora sperăm însă să li 
se găsească cele mai bune re
zolvări, pentru ca finalul du
blei întîlniri cu VfL Gummers
bach să aducă o nouă presti
gioasă afirmare echipei Steaua 
și, implicit, o mare bucurie 
tuturor iubitorilor de handbal 
din țara noastră.

★ ★ ★
Rezultate dtn meclurile-tur ale 

competițiilor europene inter-clu- 
burl, la handbal masculin:

„C.C.E.": Atletico Madrid — 
Atse Waagner Blro Braz SI—14, 
Wybrzeze Gdansk — BSV Berna 
28—20, Metaloplastlca Sabac — 
Borac Banja Luka 26—18. Pors- 
grunn (Norvegia) — SC Magde
burg 25—27. Tatabanya — Dukla 
Praga 24—24. Kremlkovztl Sofia 
— Helsingor Ii (Danemarca) 
24—20.

„CUPA CUPELOR": C.F. Bar
celona — Hetlerup Ik (Danemar
ca) 24—19. Fredensborg Skl (Nor
vegia) — Vasas Epitfjk 22—22, 
Amiciția Ziirich — Herschi (O- 
landa) 25—19, Ernpor Rostock — 
Hk Halmstad (Suedia) 24—27, 
Grosswallstadt (PEG) — Zelez- 
nidar Niș 32—21 Lokomotiva 
Trnava — Fillipos Verls (Grecia) 
40—15.

„CUPA I.H.F.": RTV 1879 Ba
sel — Baba Eto Gydr 25—23. Lugl 
Lund (Suedia) — Knattspymufe- 
lagid Valur (Islanda! 15—15. 
Tecnisa Alicante (Spania) — 
Stella St. Maur (Franța) 27—17, 
Virum Sorgenfri (Danemarca) — 
Scalfati Napoli 26-21.

Szczecin .0—3, Gladsaxe (Da
nemarca) — Tungsram Bu
dapesta 0—3, Ruda Hvezda 
Praga — Ibis Courtrai (Belgia) 
3—0, Hamburger SV — Espin- 
ho (Portugalia) 3—0, Hapoel 
Hamapil (Israel) — Apoel Ni
cosia 3—0 (în tur 3—0); „Cupa 
cupelor": Sâni tas Madrid — 
Olimpiakos (Grecia) 3—1, VS 
Praga — Filament Bursa (Tur
cia) 3—1; „Cupa Confederați
ei": Aris Salonic — Sportliga 
Linz 3—0, Panellinios Atena — 
CS Chenois (Elveția) 3—2. Pa
derborn (RFG) — Oyak Reno 
(Turcia) 3—1, Randa Berg 
(Norvegia) — Starlift Vooburg 
(Olanda) 0—3 (in tur 0—3), 
Bosna Sarajevo — Mako Spor 
(Turcia) 3—1, VC Lucerna — 
Aris Bonnevoie (Luxemburg) 
3—0,

Rezultatele meciurilor femi
nine le vom publica intr-un 
număr viitor.

Săptămâna trecută . bas
chetul european s-a aflai 
iarăși In actualitate, desfă- 
șurlndu-se partide din ca
drul turului manșei a doua 
a competițiilor continentale 
inter-cluburi. Jocurile sus
ținute pe teren propriu au 
o importantă deosebită, po
trivit zicalei ă „acasă pi
nă și pereții te ajută" l

Dar zicala, iată, nu se 
aplică întotdeauna și avem 
în vedele partlda-tui din 
cadrul competiției mascu
line dotate cu „Cupa Ko- 
raci", SSV Hagen (R.F. 
Germania) și Antibes O- 
lympique (Franța). Teore
tic, meciul se anunța echi
librat, cu șanse evidente 
pentru fiecare din gazdele 
celor două tntilnlrt Im
portant, intr-o astfel de 
situația, este scorul cu care 
gazda obține. sd zicem, 
victoria, pentru a putea 
spera ca In retur, in de
plasare, să cedeze cit mat 
puțin din avantajul de a- 
casă... La Hagen s-a intim- 
plat lasd ceva cu totul te
șit din comun: abia înce
puse partida șt, in urma 
unei lovituri mai zdravene, 
unul din panouri s-a cră
pat, pur și simplu l A ur
mat firește, pauza necesa
ri pentru înlocuirea panou- 
lu< dar, cum altul nu s-a 
găsit pe dată, arbitrii au 
fluierat... încheierea parti
dei I t Decizia finali a fost 
anularea focului, urmind 
ca... returul, la Antibes, să 
decidă formația care se va 
califica tn turul al treilea 
al competiției. Scurt și... 
nemaiintilnit !

r. vil.

PRELIMINARIILE C.M. 
IN AMERICA DE SUD

în zona Americll de Sud a 
preliminariilor C. M. se cunosc 
finalistele meciului de baraj: 
Paraguay — Chile (tur-retur). 
Invingfttoarea acestui dublu Joc 
va fi a patra participantă din 
America de Sud in turneul final 
al C.M., după Brazilia. Argenti
na șl Uruguay.

La Caii. Columbia a dispus de 
Paraguay cu 2—1 (0—0). goluri
le Hind marcate de Agulo (mln. 
67) șl Ortlz (mln. 88), respectiv 
Ferreira (mln. 57), dar repre
zentativa Paraguay-ului a obți
nut calificarea datorită victoriei 
repurtate tn prima manșă cu 
8—0.

La Lima, reprezentativa Chile 
a Întrecut cu 1—0 (0—0) selecțio
nata tării gazdă. Peru, prin go
lul marcat de Aravena (mln. 
63). De notat că echipa chl- 
llană a ciștigat si locul tur 
(4—2).

MIINE, RETURUL 
ETAPEI SECUNDE A 

CUPELOR EUROPENE

Mîlne sînt programate meciu- 
rile-retur ale etapei secunde în 
Cupele europene. Intrucît în 
prima manșă scorurile au fost 
foarte strînse, lupta pentru cali
ficare se anunță pasionantă. 
Vom aminti că tragerea la sorți 
In „Cupa U.E.F.A." va avea loc 
vineri, pentru că etapa a treia 
este programată în acest an. în 
„C.C.E." și tn „Cupa cupelor", 
ale căror sferturi de finală sînt 
fixate la primăvară, tragerea la 
sorți se va efectua în decembrie.

CAMPIONATE

U.R.S.S. (et. 33): Dinamo Kiev
— Ararat Erevan 4—0’, Harkov
— Baku 1—1, Dinamo Minsk —
S.K.A. Rostov 3—0, Vilnius — 
Voronej 2—1. Alma Ata — Di
namo Tbilisi 0—0, Torpedo Mos
cova — Torpedo Kutaisi 0—2, 
Dinamo Moscova — Spartak 2—0. 
Dnlepr — Cernomoret 3—3, Do- 
nețk — Zenit 1—0. Pe primele 
locuri: Dinamo Kiev 45 o (30 i), 
Dniepr 40 p (31 j). Dinamo
Minsk 39 p (30 j); pe ultimele: 
16. Voronej 25 p (32 j). 17. Ku
taisi 25 p (30 1). 18. Rostov 21 
P (32 j).

UNGARIA (et. 16 — prima din 
retur). Ieri am publicat rezulta
tul dintre Zalaegerszeg șl Hon- 
ved (4—2). Iată celelalte rezul
tate: Pecs — Vasas 1—0, Uj pești 
Dozsa — Volan 1—1, Debrețin — 
Bekescsaba 1—1. Tatabanya — 
Videoton 0—0, Szombathely — 
M.T.K. 2—1, Gydr — Ferencvaros
1— 1. Csepel — Siofok 1-2. Pe 
primele locuri: Honved 24 p. 
Pecs 23 p; pe ultimul: 16. Cse
pel 9 p.

R.F. GERMANIA (et. 13): Le
verkusen — Bremen 5—1, ! 
Dortmund — Mdnchenglaclbach
2— 3. Kaiserslautern — Bayern 
Mtinchen 0—2. Dusseldorf — 
Saarbrticken 2—2. Nurnberg — 
Hamburg 0—1. Frankfurt — 
Stuttgart 1—1, Bochum — Schal
ke 1—1 Mannheim — Hanbvra 
5—1, Uerdingen — Koln 3—2. Pe 
primele locuri: Monchengladbach 
19 p, Bremen 19 p. Bayern 18 p; 
pe ultimele: 16—18. Nurnberg, 
Diîsseldorf și Dortmund cu cite

au’tcmobilisticâ*de 1000 km.JAPON1A Cursa
,,Fuji", contînd pentru campionatul mondial de 
rezistență s-a încheiat doar după desfășurarea 
a 62 de tururi (un tur avea 4,410 km) din cauza 
unui taifun care a creat serioase dificultăți 
competitorilor. De precizat că, în condițiile at
mosferice foarte proaste în care s-a dat star
tul, cîțiva dintre automobilist! au și refuzat să 
concureze (englezul Derrek Beli și coechipierul 
său. vest-germanuî Hans Stuck, belgianul Jacky 
Icky șl partenerul său, vest-germanul Jochen 
Mass ș.a). Beli și Stuck sînt de pe acum cam
pioni a! lumii chiar dacă nu vor lua parte nici 
la ultima cursă, de la 1 decembrie, programată 
în Malayesia Ei au realizat pină acum 117 p 
față de Ickx — Mass care au doar 81. Șl chiar 
dacă Ickx—Mass vor cîștiga ultima probă, cele 
20 de puncte pe care le vor primi pentru vic
torie vor fi prea puține...

PORTUGALIA. în cadrul unei reuniuni a Con
siliului Executiv ai Asociației Comitetelor Națio-

nale Olimpice, desfășurată în capitala lusitană 
a fost condamnată energic politica de apartheid 
pe care o practică regimul minoritar rasist de 
la Pretoria încă de 1a crearea sa. în anul 
această asociație a fost organizația care a 
tat cel mai mult împotriva apartheidului 
sport.

FRANȚA. Federația de tenis din Franța a 
aleasă ca să-i desemneze pe arbitrii care 
oficia la finala ediției din acest an a . ' 
Davis". Meciul dintre R.F. Germania și Suedia 
care se va desfășura la 
Miinchen între 20 șl 22 
dus de Patrick Flodrops 
chard și Michel Perrot.

OLANDA. Organizatorii

1979 
lup

in

fost 
vor 

„Cupei

Olympia Halle din 
decembrie, va fl Con- 
ajutat de Claude Ri-

OLANDA. Organizatorii concursului de călă
rie, obstacole, de la Amsterdam, contând drept 
calificare pentru „Cupa mondială", și-au pus 
candidatura pentru organizarea etapei finale a 
acestei competiții., care urmează să se desfășoa
re la începutul anului 1988.

S.U.A. Comisia de box a statului New Jersey 
a suspendat din activitatea competițională, pen
tru o perioadă de trei luni un număr de 39 
de pugiHști profesioniști. Analizele de labora
tor au demonstrat. în mod evident, că toți a- 
ceștia „consumă", în cantități mai mari sau 
mai mici, diverse .. stupefiante, precum și subs
tanțe do pan te. ’a"*
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