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O frumoasă performantă a poloiștilor noștri

DINAMO-ÎN FINALA „CUPEI CUPELOR"!
® scorul general al dublei miilniri cu Sisley Pescara: 27-26, după prelungiri

PESCARA, 10 (prin telefon). 
Confirmînd remarcabila sa com
portare în actuala ediție a com
petițiilor europene intercluburi, 
împlinind speranțele iubitorilor 
poloului nostru, echipa Dinamo 
București a reușit sîmbătă 
seara frumoasa performantă de 
a se califica in finala „Cupei 
cupelor". A fost o calificare 
extrem de dificilă, obținută du
pă multe emoții dar poate cu 
atît mai deosebită este reușita 
prezenței unei echipe româ
nești în actul decisv al impor
tantei competiții, pentru care 
jucătorii, ca Și antrenorii Iuliu 
Capșa și Dinu Popescu merită 
felicitări. ,

Dinamo cîștigase prima man
șă a întîlnirii cu formația Sis
ley, disputată la Pitești, la 
scorul de 15—11. Meciul de la 
Pescara a constituit, firește, o 
cursă crîncenă a valoroasei e- 
chipe italiene de a reface han
dicapul. într-o atmosferă „in

AzZ, in returul C.C.E. de volei (m)

CAMPIOANA NOASTRĂ ÎNTÎLNEȘTE PE ECZACIBASI
Sala Dinamo din Capitală 

găzduiește asităzi, începi nd de 
la ora 16, un interesant meci 
de volei masculin din cadrul 
C.C.E. între formațiile Dinamo 
București — campioana Româ- 

■ nici și Eczacibasi — campioana 
Turciei. După cum se știe, în 
partida din turul competiției 
europene, desfășurată la Istan
bul, voleibaliștii noștri au pier
dut CU 1—3 (8, —14, —13, —13), 
dar păstrează șanse de califiea-

DOUĂ SUCCESE ROMÂNEȘTI ÎN CUPELE CONTINENTALE LA HANDBAL

în „Cupa Campionilor Europeni"

CALIFICARE DE PRESTIGIUSTEAUA A OBTiNUT (I
C o niMERSBACH, 10 (prin 

telefon). După un meci de 
mare tensiune, echipa Steaua 
— campioana României, a ob
ținut o calificare de prestigiu 
în sferturile de finală ale „Cu
pei Campionilor Europeni" la 
handbal masculin, în dauna re
numitei formații vest-germane 
VIL Gummersbach. După acel 
20—16 de la București în favoarea 
Stelei, echipa locală a învins 
cu 23—19 (11—9), astfel că sco
rul general a devenit 39-39- 
Conform regulamentului inter
național, însă, în caz de egali

în „Cupa cupelor"

H.C. MINMIR (32-22 cu U.S.4.M. Nîmes) 
S-A CALIFICAT ÎN SlfllIIIUII I Dt FINALĂ

BAIA MARE, 10 (prin telefon). In Sala sporturilor 
„Dacia" H.C. Minaur a oferit sîmbătă generoșilor săi 
suporteri un veritabil spectacol de gală și a învins 
cu 32—22 (17—8) pe U.S.A.M. Nîmes, în meciul-retur 
pentru optimile de finală ale „Cupei cupelor" la 
handbal masculin. Cu scorul general 60—43, echipa 
băimăreană s-a calificat în sferturile de finală.

în pofida diferenței mai substanțiale de scor, la 
Baia Mare handbaliștii francezi au jucat mai bine oa 
acasă, dar băimăreniî — excelent pregătiți pentru a- 
oeastă partidă de antrenorul emerit Lascăr Pană 
și secundul său Petre Avramescu — s-au dovedit 
irezistibili. într-o formă de zile mari. Scorul a fost 
deschis de Măricel Voinea în min. 2. peste trei mi
nute Mironiuc a trimis o „ghiulea" de pe stînga, de 
la 9 m. în min. 9 era 5—2 și antrenorul Alain Jour
dain trimite în poartă. în locul lui Roudil, pe Ap- 
penzeller, ceva mai inspirat, și se ajunge la 6—5 
(min. 14). Petran apără bine, M. Vojnea. Mironiuc, 
Boroș, Covaciu și Porumb sînt în vervă„ Ca și G. De- 
rot, Allard șî Portes, astfel că asistăm la goluri (și 
acțiuni) de toată frumusețea, intr-un joc de deplină 
sportivitate. Cei din Nîmes preferă atacurile pozițio-

Mircea COSTEA

(Continuare in pag a 4-a)
loan plutește... și înscrie

Foto ; Andrei FĂRCAȘ — Baia Mare

| 4 PAGINI - 50 BANI I

Pollmann

cendiară", In bazin și în tribu
nele pline, beneficiind de patru 
lovituri de la 4 m (bucurește- 
nilor nu le-a fost acordată nici 
uina de către arbiitrii Clarici — 
Iugoslavia și
R.F.G.) și de mai multe situații 
de superioritate — patru dintre 
poloiștii români au acumulat 
cîte trei eliminări, ieșind din 
joc —, gazdele au încheiat cele 
28 de minute regulamentare de 
joc în avantaj : 14—10 (4—3, 
4—1, 4—4, 2—2), egalînd deci 
scorul general al întîlnirii. Au 
urmat două reprize de prelun
giri. Prima s-a terminat la e- 
galitate, 1—1. pentru ca în mi
nutele decisive Dinamo — deși 
cu efectivul subțiat — să dea 
dovadă de o deosebită putere 
de luptă, de dăruire, înscriind 
atit de prețiosul gol al califi
cării. Rezultatul de 15—12 a fost 
stabilit de ! Ungureanu 3. Ar
delean 2. Șerban 2, Moiceanu 
2. Ciobăniuc. Hagiu, Răducanu, 

re in turul următor. Cu condi
ția ca ei să-și pună în valoare 
experiența și tehnica superioa
ră.

Formațiile probabile de as
tăzi : DINAMO — Ion, Enescu, 
Rotar, Pop, Vrîncuț, Gheorghe 
(Slabu, Bălan, Drăgușin, Radu-. 
lescu) ; ECZACIBASI — Ata, 
Orciin, Natar, Kurtaran, Natcin, 
Setin. Arbitri: Gunther (R.D.G.) 
și Dumitru (România).

tate după cele două meciuri, sc 
califică formația care a în
scris cele mai multe puncte în 
deplasare. Și aceasta a fost 
ecnipa Steaua, care obține ast
fel o performanță remarcabilă 
pentru care întreaga echipă si 
antrenorul Radu Voina merită 
felicitări.

Jucătorii bucureșteni au rea
lizat edificarea în „sferturile" 
acestei prestigioase competiții 
continentale avînd ca princi
pale atuuri totala dăruire în 
joc, în fața unui adversar 
foarte puternic și o excelentă

Luni 11 noiembrie 1985 j

(Dinamo), respectiv Estiartc 6, 
Missagj 4, D’Altrui 2. S. Mar- 
sîli 2, Rapini. Scorul general : 
27—26 pentru Dinamo Bucu
rești.

Echipa noastră va întâlni în 
finală puternica echipă Vasas 
Budapesta, care a cîștigat și 
cea de a doua partidă, susți
nută in deplasare, cu olandezii 
de la De Robben : 7—6 (1—1, 
1—1. 2—1, 3—3). în primul joc, 
formația ungară terminase vic
torioasă cu 8—5.

în C.C.E. : BVSC Budapesta 
— Jug Dubrovnik 10—7 (în tur 
6—6).

ECHIPELE CLUBULUI STEAUA, CAMPIOANE
LA FLORETĂ (m) Șl SABIE

Sîmbătă și duminică. în sala 
Floreasca din Capitală, sabia și 
floreta masculină și-au disputat 
ultima etapă a Diviziilor na
ționale „A" și „B“, cu acest 
prilej decernîndu-se ultimele 
titluri de campioane pe anul în 
curs și, totodată, stabilindu-se 
formațiile care au părăsit pri
mul eșalon, lăsînd loc celor 
care au promovat din cel se
cund.

Ca și in anii trecuți, echipele 
clubului bucureștean Steaua au 
terminat învingătoare la ambele 
arme, de această dată fără a 
întîmpina o rezistență deose- 

pregătire tehnico-tactică, fapt 
care le-a permis să mențină 
tot timpul un scor strîns, în 
ciuda eforturilor gazdelor de a 
se desprinde. Steaua a avut 
momente cînd s-a aflat la 
cîrma jocului, cum a fost în 
min. 17, cînd a condus cu 6—5 
și 7—5, ea fiind, de fapt, me
reu în prim-plan datorită evo
luției excelente a portarului 
Munteanu și a inepuizabilului

Dan GÂRLEȘTEANU 

(Continuare In pag a 4-a)

Sîmbătă, la Monte Carlo, a 
avut loc ultima reuniune a 
„Cupei Mondiale" la haltere, 
numită „gala finală", la care
— pe baza punctajului acu
mulat la diferite etape ale com
petiției — au participat cei 
mai buni halterofili ai lumii 
(cîte 1—2, la fiecare categorie). 
Un remarcabil succes a fost 
obținut de reprezentantul țării 
noastre, NICU VLAD, care, în 
această gală a ocupat locul al 
treilea cu rezultate excelente — 
recorduri naționale — la ca
tegoria 100 kg : 420 kg la „to
tal" (v.r. 405 kg), 190 kg la 
„smuls" (v.r. 185 kg) și 230 la 
„aruncat" (v.r. 220 kg).

Merituoasa evoluție a sporti
vului român demonstrează încă 
o dată valoarea sa deosebit de 
ridicată, posibilitățile indiscu
tabile de a-și corecta, în con
tinuare, rezultatele, ducîndu-le 
la cote și mai înalte.

Iată clasamentul finalei de 
la Monte Carlo, unde ordinea 
a fost stabilită după valoarea 
rezultatelor, raportate la re
cordurile mondiale : 1. Naom 
Șalamanov (Bulgaria) 330 kg
— record mondial la „total" și 
186 kg — record mondial la 
„aruncat", 145 kg — record 

bilă din partea celorlalte prin
cipale adversare. Astfel, în 
oompetiția floretiștilor, unde se 
sconta pe o partidă echilibrată 
între lidera primei etape, Stea
ua (neînvinsă) și formația Clu
bului sportiv Satu Mare, care 
o urma In 
lor a fost 
se aștepta, 
sătmăreană 
cvartetul 
șansele în prima etapă (A. File,

clasament, meciul 
departe de ceea ce 
Pentru că echipa 
nu a putut alinia 

care și-a susținut

Turneul final al Diviziei „4" de lupte greeo romane

DINAMO-AL 35-lea TITLU
DE CAMPIOANĂ A ȚĂRII!

Ediția din acest an a Divi
ziei „A“ de lupte greco-roma- 
ne s-a încheiat sîmbătă, în 
sala Floreasca din Capitală, 
după terminarea turneului final 
al odor mal bune echipe. Din 
nou valoaroasa formație Dina
mo București a cucerit titlul 
de campioană a țării, realizînd 
o performanță greu egalabilă; 
pentru a 35-a oară această e- 
chipă — de pregătirea căreia 
se ocupă cu dăruire și pasiune, 
de mulți ani, antrenorii emeritți 
Ion Cernea și Dumitru Cuc — 
a primit tricourile cu tricolor 
și diplomele ce se cuvin cam
pioanei republicane.

Dinamo a repurtat succesul și 
la această ediție în maniera u- 
ned mari campioane. In prima 
zi, reamintim, a obținut victorii 
la scorul maxim de 10—0 în 
toate partidele pe care le-a sus
ținut. în cea de a doua zi, cînd 
pe saltelele de concurs au fost

Etapa a doua la volei

0 SINGURĂ VICTORIE ÎN DEPLASARE
• Meciuri atracEive, la masculin

în cea de a doua etapă a 
campionatului național (f, m) 
de volei s-au desfășurat zece 
întîlniri. Amănunte :

FEMININ, locurile 1-6

UNIVERSITATEA C.F.R.
CRAIOVA — FARUL CON
STANȚA 3—2 (—11, —8, 8, 13, 
8). Derbyul campionatului a re
venit craiovencelor, după un 
joc foarte disputat, în care au 
pierdut primele două seturi (!). 
Din păcate, ambele comba
tante au comis greșeli neper- 
mise pentru echipe din primul 
eșalon. S-au remarcat : Car
men Cuejdeanu, Liliana Hermc- 
neanu — de la gazde, respec
tiv Elena Piron și Ileana 
Geambașu.

mondial la „smuls", cat.
60 kg ; 2. Alexandr Var- 
banov (Bulgaria) 365 kg re
cord mondial la „aruncat",
212.5 kg, cat. 75 kg ; 3. NICU 
VLAD (România) 420 kg, cat 
100 kg ; 4. Arsen Zlatev (Bul
garia) 380 kg, cat. 82.5 kg ; 5. 
Alexandr Guinașev (U.R.S.S.)
432.5 kg, cat. +110 kg ; 6. Iuri
Zaharevici (U.R.S.S.) 410 kg,
cat. 110 kg.

V. Costa. Z. Eder, S. Borșodî. 
ultimul nefiind prezent întrucît 
Iși satisface stagiul militar), 
deci, a tras, de fapt, în trei 
(rezerva H. Cădariu neavind 
încă valoare competitivă), iar 
în meciul cu Steaua Eder prac
tic n-a contat, ceea ce înseam
nă că C.S. Satu Mare a aliniat 
în această oonfruntare de pres
tigiu doar... doi floretiști ! în 
aceste condiții, echipa campi- 

Paul SLĂVESCU

(Continuare in pag 2—3)

prezente cele mal redutabile 
echipe în lupta pentru locurile 
1—6, multipla campioană s-a 
impus din nou în mod catego
ric : 10—0 cu Metalul Rădăuți, 
9—1 cu C.S.M. Rulmentul Su
ceava și 7—3 cu Steaua, în e- 
temul derby al competiției re
publicane pe echipe. Iată și d- 
teva amănunte de la aceste ul
time partide. în întilnirea cu 
formația rădăuțeană, diinamo- 
vi.ștdi s-au impus la toate cele 
10 categorii de greutate fără 
să lase adversarilor nici un 
punct. Sucevenii au reușit să 
obțină „punctul de onoare" prin 
talentatul lor luptător de la 
categoria semigrea, Ion Irimi- 
ciuc, luptător selecționat, de 
altfel, și în lotul reprezentativ

Cos tin CHIRIAC

(Continuare in pap 2-3)

Arbitraj bun al brigăzii bucu- 
reștene R. Farmuș, D. Ro
tam. (Șt. GURGUI, coresp.)

FLACĂRA ROȘIE BUCU
REȘTI — C.S.M. LIBERTA
TEA SIBIU 3—1 (14, 8, —9, 7). 
Duelul dintre formațiile pro
movate in campionatul trecut 
din eșalonul secund a revenit 
bucureștencelor, cu toate că — 
ținînd seama de loturile res
pective și dificultățile pe care 
le are Flacăra (făfă Lucia Ettz
— accidentată și Daniela Iacob
— lipsă de la echipă) — se părea 
că favorite sînt sibiencele. Suc
cesul se datorește faptului că 
echipa lui S. Chiriță și C. Stan 
a jucat cu ambiție, bine In 11-

(Contlnuare in pag. 2-3)



în meciurile—derby aîe etapei a opta la In întrecerile de baschet feminin

STEAUA PIERDE LA SIBIU, DINAMO CÎȘTIGĂ LA IAȘI U" (94-83 ÎN PARTIDA CU VOINȚA)
SERIA I

C.S.M. SIBIU — STEAUA 15—1» 
(3—9) I Liderul seriei a suferit 
prima inlringere în acest cam
pionat, după o partidă de mare 
angajament, în care combatante
le au jucat deschis, sportiv, la 
victorie. După un început de 
tatonare, oaspeții au inițiat in 
mia. 15 un atac surprinzător, 
Bădulescu înscriind eseu, trans
format de Alexandru. După cinci 
minute, Codol a reușit un drop 
de la centrul terenului : 9—0
pentru Steaua. Se părea că tn- 
vlngătoarea e decisă. Dar la o 
grămadă deschisă Alexandru — 
care jucase foarte bine pînă a- 
tunci — s-a accidentat, și lipsa 
lui s-a simțit. Gazdele au re
dus din handicap in min. 35, 
prin Ignat — 1. p„ pentru a în
cepe repriza secundă în trombă: 
Ignat — L p, min. 51, apoi eseu 
Ivanciuc — min. 53 —, după o 
fază frumoasă —, transformat de 
Ignat. Codol a egalat din drop 
(min. 60). pentru ca în min. 68 
Ignat să consfințească succesul 
slbienllor, din drop, în ciuda a- 
tacurilor Stelei, cu întreaga echi
pă. De notat că în final Codoi a 
ratat două 1. p. șl un drop. A 
arbitrat FI. Dudu (București). 
C.S.M.: Ivanciuc — Negru, Ama
lie, Becheș, Mltocaru — Ignat, 
Sărac — Zeicu (Cocîrcă), Dumi
tru, Leordean — Urdea, Banciu 
— Dragomir, Mărgineanu, Ungu- 
reanu; STEAUA: Codol — Fuicu, 
David, Vărzaru, Hodorcă — Ale
xandru (Enache), Coman — Flo
rea, Murariu (Munteanu), Rădu- 
lescu — M. Ionescu. L. Constan
tin — Dumitrescu, Moț, Leonte. 
(1. BOȚOCAN, coresp).

C.S.U. CONSTRUCȚII SPOR
TUL STUDENȚESC — „U“ 16
FEBRUARIE CLUJ-NAPOCA 16— 
6 (3—3). Rezultatul a stat vreme 
bună sub semnul întrebării. Era 
minutul 50 șl scorul se menținea 
egal, 3—3 (punctaseră, din lo
vituri spectaculoase de drop, 
clujeanul Roșu, respectiv Jipa). 
Intrasem în min. 70, bucureștenii 
aveau doar 9—6 (același Jîpa, 
din 1. p. și drop, iar de cea
laltă parte... același Roșu, drop). 
Decizia a venit abia spre final, 
cînd vădita superioritate a gaz
delor în grămezile deschise și-a 
aflat materializarea în disputa 
cu jocul de „contre" — linele, 
ce-i drept, viguroase — cu care 
s-au mulțumit clujenii. Unicul 
eseu al partidei a fost urmarea 
unei faze lungi, de pe o parte 
pe alta, cu balonul trecut prin 
multe mîlnl șl culcat în but de 
Merca. Pentru ca un drop si
gur al lui Cojocarii' să facă . și 
mal limpede victoria formației 
din care cei mai activi ni s-au 
părut Vintilă, Covaci, Gurăma- 
re, Jipa. Arbitrajul buzoianulul 
Gh, Voinca — în general corect.

Geo RAEȚCHI

așteptările. Aceasta, prin lupta 
acerbă pentru cucerirea balonu
lui, tntr-un angajament total al 
pachetelor de înaintași, precum 
șl prin sportivitatea deplină ce a 
însoțit disputa. Mai puțin cores
punzător a fost meciul sub as
pectul spectacolului rugbystic, 
care nu s-a ridicat la un nivel 
superior, de vină fiind șl vîn- 
tul extrem de puternic, el 
fluențînd vizibil traiectoria ba- 
loanelor, mal ales a celor 
luau înălțime, Dinamo a fost 
perioară în ce privește organiza
rea jocului : în repriza I. * ' 
a beneficiat de avantajul 
tului, componenții săi au 
mult pe sus, masîndu-1 pe 
în propria jumătate de 
Scorul a rămas Insă strîns, în- 
scrilndu-se doar din două lovi
turi de picior: min. 9 — după 
tușă favorabilă, la 20 m, minge 
pe „traseul" Râducanu 
chiv — I. Constantin, 
reușind drop ; min. 17 : 1. p. 
la 60 de metri, transformată 
măiestria cunoscută (dar și 
ajutorul vîntului) de același 
Constantin. Bucureștenll au avut 
șl două-trei tentative de drop 
rămase fără efect.

Cu o înaintare superioară sub 
aspectul angajării, gazdele s-an 
descurcat mal bine în grupajele 
din teren, manllestlndu-șl posi
bilitățile de a întoarce rezultatul 
după pauză. Cea mai bună fază 
a lor a fost cea din min. 16 
cînd. la capătul unui atac lung, 
centrul Crefu a scăpat în urmă
rirea unul balon Înalt, flancat 
de trei dinamoviștl, s-a dezechi
librat șl a Irosit o situație mare 
de eseu (arbitrul bucureștean 
P. Soare — care a condus foar
te bine —, aproape de fază, nu 
a acordat nimic, deși tribuna a 
cerut insistent eseu de penaliza
re). Contrar așteptărilor, Dinamo 
s-a descurcat șl după pauză, îm
potriva vîntului, jucînd la mînă. 
In schimb, ieșenii nu au știut 
să folosească avantajul vîntului.

in-

ce 
su-

cînd 
vîn- 

șutat 
ieșeni 
teren.

Paras- 
ultimul 

de 
cu 
cu 
I.

R.C. GRIVIȚA ROȘIE — LOCO
MOTIVA PAȘCANI 23—0 (7—0).
Joc plăcut, cursiv, cîștigat clar 
de echipa mal matură. Au mar
cat Moraru, Berende, Ilcă, An
ton — eseuri, T. Radu — 2 trans, 
șl 1 p. A arbitrat D. Marin 
(Buc), debutant în Divizia „A". 
(N. ȘTEFAN, coresp).

ȘTIINTA PETROȘANI — T.C. 
IND. MIDIA 17—6 (9—6). Stu
denții și-au concretizat superio
ritatea prin Bezărău — eseu, 1. 
p, Medragoniu — eseu, V. Dobre 
— 2 1. p. Pentru oaspeți a 
marcat Nica — 2 1. p. (T. COR
NEA, coresp).

RULMENTUL BIRLAD — C.S.M. 
SUCEAVA 18—12 (14—0). Reali
zatori: Harnagea, Căuia, Arhip, 
Holban — eseuri. Sîrghie — 
transf., respectiv Stroe — i. p. 
șl 1. p, c, Livadaru — 2 1. p, c, 
A arbitrat bucureșteanul FI. Tu
dorache. (M. PAIU, coreso).

în frunte : Steaua 25 p. C.S.M. 
Sibiu 19 p.

SERIA A ll-o

POLITEHNICA IAȘI — DI
NAMO 3—6 (0-0), IAȘI, 10 
(prin telefon). Derbyul seriei 
a confirmat doar parțial

SURPRIZE LA HtiCHEI
Simbătă și duminică s-au dis

putat două noi etape în gr. I : 
Steaua București — Progresul M. 
Ciuc 9—4 (1—0, 5—3, 3—1) șl 11—G 
(7—2, 3—3, 1—1) ; Sport Club M. 
Ciuc — Dinamo București 1—1 
(0—0, 0—0, 1—1) și G—0 (1—0, 1—0, 
4—0)!!» In Capita'ă au 
întrecerile echipelor din a treia 
grupă valorică : Petrolul Ploiești
— Petrolul Brașov 14—3 "
3—1. 5—2), CSU Construcții Bucu
rești — Tîrr.ava Od. Secuiesc 4—G 
(2—3, 1—3, 1—0), Electromureș Tg. 
Mureș — CSM Suceava " ~ 
(1—1, 4—1, 6—1). întrecerile 
tlnuă azi, de la ora 8,30, la 
noarul „23 August" : Petrolul 
șov — Electromureș, CSU 
strucțil .— CSU Suceava, Tîrnava

— Petrolul Ploiești.

început

(6-0,

11—3 
con- 
pati- 
Bra- 
Con-

ALEXANDRU SOLOMONESCU

ei dcscumpănindu-se mai ales 
după accidentarea celui mai bun 
înaintaș al lor, L. Constantin, 
din min. 50. Pe fondul unei do
minări neordonate, Poli 
doar 
min. 
tuații 
meci 
tură, 
însușită. POLITEHNICA: 
iu — Signeanu, Crețu, 
(48 Manea). Vasiliu - ,
Doroftei — Leuciuc, L. Constan
tin (50 Elisei), Lavric — Cristei, 
Andrei — Tunaru, Colibă, Pe
tru; DINAMO : Petre — Aldea, 
Lungu, Tofan, FI. Ionescu — I. 
Constantin, Paraschiv — Doja, 
Răducanu, M. Zafiescu — Dără- 
ban, Vereș — Pașcu (41 
Gheorghe), Tufă. Bucan.

Dimitrie CALLIMACHI
FARUL — RAPID BUCUREȘTI 

54—15 (18—3). Joc dominat de 
gazde, care au marcat 11 ese
uri: Plloțschi 4, Ioniță 2. Șt. Con
stantin, Grosu. Galan, Tudor, Gh. 
Florea, ultimul 
cinci. Achlmov — 
ghe — eseu, 1 p„ 
rel — transf. au 
oaspeți. A condus 
Caloian. (C. POPA, coresp.).

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
— HIDROTEHNICA MILCOV 

24—0 (13—0). Florescu 
Nistor — eseuri. Can- 
Osiac 1. p.,

reduce 
scorul — Mititelu, 1. p. 
48 —, ratînd două-trei si
de drop și 1. p. In rezumat, 
cîștlgat de echipa mai ma- 
cu o lecție tactică bine 

Mitite- 
Parani 
Băetu,

c.

transformînd 
eseu, Gheor- 
transf., Bidi- 

înscris pentru 
buz olanul N.

FOCȘANI 
2, Pujină, 
tea drop, 
transf.

GLORIA
— „U“ TIMIȘOARA 12—3 (3—3). 
Chiriță 2 1. p., Leca 2 1. p. c. 
respectiv Roxin 1. p.

CONTACTOARE BUZĂU — 
MAȘINI GRELE OLIMPIA 
20—6 (6—6). Capmare, Arsene,
Cioarec, Tudor — eseuri, Dinu, 
Capmare transf., respectiv Tulpan 
1. p., Buga 1. 
denți : A. CRIȘAN, 
NAlLA, c. NECULA).

Conduce Dinamo 22 
de Farul 20 p.

Fulina
P. T. T. ARAD

p. c. (Coresnon-
Gh. MOR-

P. urmată

LA VOLEI, 0 SINGURĂ VICTORIE
(Urmare din pag. 1)

lia a doua, avînd în Viorica 
Niculescu, Cristina Anton, Vio
rica Bîrseșteanu — jucătoare 
dispuse să joace. In, schimb, 
C.S.M. Libertatea a decepțio
nat, venită la București parcă 
pentru,,, agrement. Mirela Po- 
poviciu, jucătoare a „naționa
lei", a tras bine, dar a greșit 
de multe ori (mai ales la servi
cii), Anca Beșta a strălucit 
foarte rar, iar celelalte... Foarte 
bun arbitrajul brigăzii V. Ar- 
hire din Brașov și C. Gogoașe 
din București. (Modesto FERR- 
ARINI)

C.S.U. GALAȚI — 
BUCUREȘTI, aminat.

DINAMO

Locurile 7-12

I.I.R.U.C.
3—0 (3,

CALCULATORUL 
— DACIA PITEȘTI 
15, 6). Bucureștencelor le-au
fost suficiente 50 minute pen
tru victorie, cu rezistență de 
partea cealaltă doar în setul 
doi. Promovata din Pitești a 
dovedit, firesc, că n-are expe
riență. De altfel, se poate spune 
că, în afara Măriei Enache, ce
lelalte voleibaliste au jucat ti
morate. S-au remarcat de la 
învingătoare : Mirela Zamfir, 
Elena Negulescu, Elen Diaconu, 
Severina Tudorache. Foarte 
bun arbitrajul brigăzii N. Do- 
bre din Cluj-Napoca și A. Ne- 
delcu din București. (N. MA- 
TEESCU, coresp.)

ȘTIINȚA BACĂU — PENI
CILINA IAȘI 3—1 (8, 8. —14, 
14). Derbyul moldovean a re
venit formației mai experi
mentate, după un joc frumos, 
disputat. Evidențiate : Liliana 
Holeiciuc, Daniela Blănaru, Eu
genia Panait (Șt.), Gabriela 
Coman (P). (I.
resp.)

CHIMIA 
RAPID 3—1 (8,
(P. GIORNOIU,

turtle II și III în compania 
vicecampionilor. In general, a 
fost un joc în care s-ău făcut 
multe greșeli de ambele părți, 
băimărenii fiind, îiisă, foarte 
neispirați Ia fileu și vulnera
bili în apărare. Mai buni : 
Șoica și P. Ionescu de la-bucu- 
reșteni, Manole și Reisfeld de 
la gazde. (A. CRIȘAN, > coresp.)

C.S.M.U. SUCEAVA — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 3—1 
(—11, 8, 13, 13), Disputa — 
începută mai demult (încă din 
campionatul trecut, în eșalonul 
secund, de unde au promovat) 
—, a luat sfîrșit cu victoria 
gazdelor, care au ținut cu tot 
dinadinsul să răsplătească ast
fel pe spectatorii care au um
plut pînă Ia refuz sala. O par
tidă frumoasă, care a revenit 
pe merit sucevenilor, din rîn- 
dul cărora s-au evidențiat Mîn- 
dru și Lepădătescu. De la ti-

DIVIZIA „A“

(Șt), 
IAN CU,

RM. V1LCEA
8, —12, 

coresp.)

MASCULIN, locurile 1-6

co-

11).

EXPLORĂRI ȘTIINȚA BAIA 
MARE — STEAUA 1—3 (—3, 
—13, 11, —7). Un meci privit 
cu interes la Baia Mare, unde 
se aștepta (de ce nu ?) o sur
priză din partea gazdelor. 
ferența de valoare dintre 
două loturi și-a spus însă 
vîntul, gazdele avînd doar 
tisfacția că au jucat bine

Di- 
cele
cu- 
sa- 
se-

S-a stins mult prea devreme, colegul și prietenul nostru 
ALEXANDRU SOLOMONESCU, ziarist in plină creație, cu un 
talent sclipitor și de o remarcabilă probitate profesională.

Colegii din redacția „Sportul" aduc un ultim omagiu celui 
care a fost ALEXANDRU SOLOMONESCU a cărui dispariție 
fulgerătoare le-a produs o mare durere.

A RAMAS NEÎNVINSĂ!
(prin telefon), 
a 4-a a celui

SATU MARE, 10 
După jocurile zilei 
de al doilea turneu al Campio
natului național de baschet fe
minin (și înaintea a două restan
țe, care au Ioc luni), in fruntea 
clasamentului a rămas Universi
tatea CSȘ Viitorul Cluj-Napoca, 
singura echipă neînvinsă din cele 
11 participante la competiție. Re
zultate și amănunte.

UNIVERSITATEA 
POCA — VOINȚA 
94—83 (54—44). Publicul a 
plătit cu aplauze la scenă 
chisă ambele formații, dar 
ales pe cea clujeană, pentru fru
mosul spectacol sportiv oferit 
de-a lungul întregii întîlnirl. Con
traatacurile, acțiunile individuale 
șl colective rapide și precise, sui
ta de coșuri înscrise de Ia semi- 
di stanță* și distanță (,,U“ a fruc
tificat 9 aruncări de 3 puncte !), 
tenacitatea manifestată în apăra
re, toate acestea au contribuit la 
realizarea unul adevărat meci- 
spectacol în fața unul public cald 
și bun cunoscător al baschetului. 
Ca evoluție, scorul s-a menținut 
din min. 7 permanent în favoa
rea campioanelor țării, ale căror 
valori individuale și-au subor
donat calitățile jocului colectiv. 
Magdalena Jerebie a avut, mal 
ales în prima repriză, o presta
ție foarte bună, dar felicitări pen
tru succes se cuvin tuturor jucă
toarelor folosite de antrenorul 
Nieoiae Martin. Deși învinsă, Vo
ința a făcut un joc bun, dar nu 
a putut depăși o adversară care 
duminică i-a fost clar superioară. 
Au marcat : Jerebie 35, Kiss 19, 
Șandor 11, Pop 10. Dragoș 6, Ma
nases 5, Mărginean 6, Czegledi 2 
pentru „U“, respectiv Borș 25, 
Jugănaru 20, Grecu 10, Urogdi 10, 
Filip 7, Ștefan 5, Vasile 4, Gera 2. 
Arbitrajul internaționalului C.

CLUJ-NA- 
BUCUREȘTI 

răs- 
des- 
mal

îhl DEPLASARE
mișoreni : Mițu și Bugarsclii. 
(I. MÎNDRESCU, coresp.) 

DINAMO BUCUREȘTI - 
NIVERSITATEA C.F.R. . CRA
IOVA, aminat.

U-

Locurile 7-12
ELCOND DINAMO ZALAU 

— C.S.U. ORADEA 3—1 (9,
—13, 11, 11). O partidă fru
moasă, disputată, în care gaz
dele au stăpînit mai bine a- 
tacul. Remarcat doar Tutovan 
de la Elcond. (I. 
coresp.)

RELONUL
AS. A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 3—0 (9, 15, 11) Joc do
minat de gazde. Remarcați : 
Popa, Boroș, Radulescu (R), 
Racoltea și Baidoc (E). (N.
MARCU, coresp.)

TRACTORUL BRAȘOV — 
CALCULATORUL I.I.R.U.C. 
BUCUREȘTI, aminat.

DOMUȚA,

SĂVINEȘTI

DE LUPTE GRECO-ROMANE
(Urmare am pag l)

al țării noastre. A urmat mult 
așteptatul derby anual, asupra 
căruia se cuvine să ne oprim 
detaliat, fiind, de fapt, finala 
pentru locurile 1—2, pe deopar
te, iar pe de altă parte, pentru 
a-i evidenția pe luptătorii di- 
namoviști care au alcătuit for
mația de bază. La prima cate
gorie de greutate, 48 kg, Radu 
Strubert a terminat partida sa 
cu Iulian Glieorghe în mai pu
țin de 3 minute, prin superio
ritate tehnică : 14—2. Deci 1—0 
pentru Dinamo. Tot în prima 
repriză s-a încheiat și partida 
de la categoria 52 kg, prin vic
toria netă a valorosului luptă
tor Mihai Cișmaș, titularul a- 
cestei categorii la lotul repre
zentativ, obținută în fața tînă- 
rului Nieoiae Onica. Scorul de
vine egal : 1—1. A fost singu
rul moment de echilibru al 
derbyului, pentru că, în conti
nuare, dinamoviștii s-au deta
șat decisiv : cat. 57 kg — Ni- 
coiae Zamfir l-a învins prin 
superioritate tehnică pe Nieoiae 
Nițoiu ; cat. 62 kg — Gheorghe 
Savu a dispus prin tuș de Eu
gen Ciocan ; cat. 68 kg — 
stantiu 
puncte, 
cat. 74 
cîștiigat 
Ștefan 
derutase 
cat. 82 
obținut 
prin
Constaniinescu, pe care ii con
ducea cu 8—2 în momentul pri
mirii celui de al treilea aver
tisment. După meciul de la a- 
ceaștă categorie Dinamo iși a- 
sigurase victoria, conduci nd cu 
6—1. In continuare, la catego
ria 90 kg, Aurel Glonț, acei-

derutat, nu s-a pu.tu>t prezenta 
la mediul cu Cristian Albuț și... 
6—2, după care Ivan Savin, la 
categoria 100 kg, n-a rezistat 
în fața campionului olimpic 
Vasile Andrei. Deci 6—3, iar 
la ultima categorie, 130 kg, vi- 
cecampionui mondial Ion Gri- 
goraș l-a depășit la puncte. 
5—0^ pe Ion Stignei stabilind 
rezultatul final de 7—3 pentrurezultatul
Dimtuno.

Steaua 
curtd in 
mai greu 
nem

Con-
1-a întrecut lauță

8—-2, pe Cătălin Trofin; 
kg ■— Ștefan Rusu a 
prin Reprezentarea lui 
Ncgrișan, care se acci- 
in.tr-un meci anterior ; 
kg — Sorin Hcrțea a 

decizia de învingător 
descalificarea lui Mircea

și-a păstrat locul se- 
ienarhia republicană 
ca la alte ediții. Spu- 

aoaasta deoarece, dincolo 
de unele rezultate „strînse" pe 
care le-a obținut la etapele di
vizionare, a fost pusă o dată 
în mare dificultate și la turneul 
final. Este vorba de confrunta
rea sa cu L.C. Dacia Pitești, 
pe care n-a reușit s-o depă
șească, terminînd la egalitate, 
5—5, și tot la egalitate, 
20—20, ia punctajul tehnic 1 O 
singură greșeală să fi făcut ste- 
liștii de la ultimele două ca
tegorii (dar ei au cî ști gat) și 
am fi asistat la o mare surpri
ză, deoarece înaintea acestor 
meciuri Steaua era condusă la 
puncte : 3—5. Grație victoriilor 
la scor in celelalte două întil- 
nici (9—1 cu Aluminiu și tot 
9—1 cu C.S.M. Rulmentul) 
Steaua s-a situat, în final, pe 
locul 2, la egalitate de puncte 
cu L.C. Dacia, dar cu un punc
taj tehnic superior. Celelalte 
rezultate : L.C. Dacia, cu Me
talul 
8—2

6—3, C.SJW. Rulmentul 
și cu Aluminiu 7—3 ;

Aluminiu — Rulmentul 6—4: 
Metalul — C.S.M. Rulmentul 
7—3. Clasamentul final: 1. Di
namo București 20 p, 2. Steaua 
15 p (32 punctaj tehnic), 3.
L.C. Dacia Pitești 15 p (26 p), 
4. Aluminiu Slatina 11 p, 5. Me
talul Rădăuți 8 p, 6. C.S.M. 
Rulmentul Suceava 5 p.

George, ajutat de mal tînărul co
leg R. Vaida, a contribuit din 
plin la buna desfășurare a par
tidei.

MOBILA CSȘ SATU MARE 
COMERȚUL CSȘ TG. MUREȘ 
66—62 (28—30). O dispută capti
vantă prin răsturnările de scor, 
încheiată cu victoria meritată a 
echipei antrenate de I. Bencze, 
dar merite pentru spectacolul o- 
ferit au avut în egală măsură șl 
oaspetele. Acestea au condus 
multă vreme, iar în min. 31 aveau 
un avans de 13 puncte (53—40). 
In continuare însă, absența din 
teren a Margaretei Olasz a slăbit 
potențialul mureșencelor, în vre
me ce sătmărencele au benefi
ciat de superioritate de talie ne
tă și de evoluția tot mai bună a 
Monlcăl Așteleanu (în ultimele 
minute a înscris 10 puncte deci
sive) șl Erlcăi Tudoran. Au 
înscris : Așteleanu 27, Leitner 12, 
Banc 4, Toth 6, Szocs 8, Bîrluțiu 
2, Tudoran 
vingătoare, 
M. Nagy 11 
Muntean 6, 
Bulgăr 2.

Au arbitrat bine I. Antonescu 
și N. Constantinescu,

3, Bura 4 pentru In- 
respectiv Mathe 20,

Fărcaș 7, Opriciu 2, 
Olasz 8, Popovici 6,

POLITEHNICA SPORTUL STU
DENȚESC BUCUREȘTI — VOIN
ȚA BUCUREȘTI 60—59 (26—28).
Simbătă publicul a asistat la o 
întrecere în care avantajul a 
alternat aproape fază de fază. 
Victoria a fost decisă in ultimele 
secunde de coșul înscris de Mi- 
haela Netolițchi. Au marcat : 
Prăzaru-Mathe 20, Zidaru 17, Bă
răgan 13, Netolițchi 8, Moldovea- 
nu 2 pentru învingătoare, res
pectiv Borș 29, Jugănaru 12, Gre
cii 7, Filip 4, Urogdi 4, Ștefan 2, 
Vaiile 1.

Arbitrii E. Szilveszter și I. Bre
za au comis multe erori în a- 
precierea greșelilor personalei

Progresul București — Rapid 
București 87—57 (54—25), Olim
pia București — Chimistul Rm. 
Vîlcea 7U—61 (43—30), Universi-;
tatea Cluj-Napoca — Politehnica 
Timișoara 61—53 (35—34), Crlșul 
Oradea — Rapid 77—67 (43^28),
Politehnica București * — Comerțul 
Țg. Mureș 64—59 (34—37), Olimpia 
— Politehnica Timișoara 70—57 
(39—26). Progresul București ■ 
Mobila Satp Mare 75—73 (42—38).
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Astăz; 
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stanța, 
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de veri 
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F.C. Co 
favoare; 
nența 1 
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Balint, 
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și d
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șport, în 
de mai 
ANUL z. 
NERETl-.

Compet 
pe secto; 
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CAMPIONATELE ,

oană (antrenor, P. Kuki) a cîș- 
tigat cu 9—3, scor stabilit de 
S. Roca 3, L. Buzan, N. iile și 
Z. Husti -- -
Costa
— 0.

Cel 
culos 
prima

cite 2, respectiv
2, File 1, Eder și Cădariu

mai echilibrat și specta- 
meci al

divizie
acestei etape din

floretei măsa

taților 
Constanți 
cîștigîn'’ 
ambel

Iată re 
tul final 
retă mas 
cu C.T.75 
C.S.S., 8 
C.S.S.M.) 
Mare (9- 

„Poli*
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Echipele clubului Steaua, campioane la 
P. Kuki, G. Oancea, S. Roca, L. Buzan) iji 
Al. Nilca, Al. Chiculiță, V. Szabo, I. Pop), 
culine a fost cel dintre C.T.A.
Steaua și Progresul București, 
care avea să stabilească ultima 
echipă care urca pe podiumul 
de premiere. Tinerii floretiști 
militari (Molea, Ducu, Răduțu, 
Predescu) au condus cu 6—3,
au fost egalați, dar au eîști- 
gat în cele din urmă pe jus- 

relevat 
de la 
Roșu.

tețe, 8—7. Demnă de 
comportarea „bătrînilor" 
Progresul (Georgescu, 
Marcvart. Gogoașe) care audo- 
dovedit aceeași dragoste pen
tru scrimă, în ciuda trecerii a- 
nilor, care-i păstrează la fel de 
tineri pe planșă. Formația stu
denților timișoreni, după o 
promițătoare comportare în 
prima etapă, n-a reușit în final 
să evite retrogradarea, termi- 
nînd învingătoare în această e- 
tapă doar în fața neexperimen-

3. C.T.D 
sul, 9— 
10 P. 4 
(9—5 „1 
5. „F<
C.S.S.) 
0 p.

Au re 
clasate 
vizia „I 
Mureș.

De ci 
meci ds 
de sabi 
și Dina 
nizau n 
poncnțil 
De ace 
dintre 
teile“ c 
rioritatc 
și... obi 
traj (și



Divizia ,,B“, etapa a 14-a C.S. TIRGOVIȘTE, NOUL LIDER AL SERIEI A ll-a
« I l..l.rr-. Seria 1 » ■"■II—l ..............n-l

MINERUL VATRA DORNEI 
OȚELUL GALAȚI 0-1 (0-1)

citirilor «u ccliîpcic Turciei

A“ Șl DE TINERET 

\STAZI LA IZMIR
a re- ei, nu pot efectua deplasarea, 

și fiind accidentați.
ine, în Lotul de „tineret" (antre- 
imilare nori Cornel Drăgușin, Anghel

întîl- Iordănescu și Viorel Kraus) a
ampio- revenit în Capitală ieri, de la
mare") Rm. Vîlcea, unde a disputat
(„tine- un meci în compania Chimiei
i Con- (scor 1—0 pentru vîlceni), după
giu de ce, în prealabil, jucase la Si-
i meci bin. cu Șoimii I.P.A. (scor
iindu-i 1—1). Componența lotului este
ilitate, următoarea : Stîngaciu, Iașko
l. în (portari), Cîrstca, Cireașă, Weis-
ornpo- senbacher. Mirea, Lazăr (fun
ie an- dași). Ursu, Cristea. Mănăilă,
i Mir- Botezan, Pistol (mijlocași), Șoi-
[oraru, man. Soare. Badea, Muntean,
î, lor- Bobaru (înaintași).
dedici,
tednăc, Reamintim că cele două în- 
lajaru, tîlniri se vor disputa la Izmir, 
iturcă, marți. 12 noiembrie (reprezen- 
țustin. tativele de tineret) și miercuri, 
ți și 13 (echipele naționale A).

petiție dcsîdșurdtfi m Capitală

i internațional al Tineretului

A A. I. T.“
cînd pe C.F.R. Basarab (sectorul 
1) cu 3—2. A urmat---- In luna
octombrie — faza pe Capitală, la 
care au participat șl echipele din 
categoriile „Onoare" și „Promo
ție". Această fază a fost ciștlgată 
de Granitul, care a învins în fi
nală pe Laromet cu 1—0.

cea de a treia 'șl ultima fază, 
aflată încă în curs, de desfășu
rare, a reunit divizionarele ,,C“ 
și „B" din București. Pînă acum 
s-a făcut remarcată divizionara 

mu- „C“ Abatorul, care, dispunînd de 
ă și Mecon cu 5—2 șl de Viscofil cu 
■oară, 1—0, s-a calificat pentru semifi- 
?UPA nala competiției.
1 TI- In semifinală, care se va dis

puta mîine, 12 noiembrie, de la 
faza ora 14, pe terenul I.C.S.I.M., A- 

ăreia batorul va da replica echipei gazde, 
din I.C.S.I.M. Cîștigătoarea acestei

Cîș- semifinale va întîlni apoi în fi-
jucat nală, joi 14 noiembrie, pe sta- 
thipa dionui din str. dr. Staicovici, di
ntre- vizionara „B“ Progresul Vulcan.

VATRA DORNEI, 10 (prin te
lefon). Meci greu a avut această 
inimoasă șl ttnără echipă locală, 
care de partea el avea in teren 
doar elanul. Medul ' (desfășurat 
pe um teren semiinghețat, cu tim
pul a devenit alunecos) a debutat 
furtunos, cu atacuri tăioase ale 
Minerului. Treptat, însă, oaspeții 
echilibrează jocul, se văd ceva 
mal mult în terenul gazdelor și 
in min. 23, Burcea l-a lansat ra
pid pe fundașul BASALIC și a- 
cesta, de la circa 17 m, a șutat 
Pe jos, la colț, și... o—1. Presiu
nea echipei locale a crescut și 
jocul s-a „încins" pe alocuri, 
mai ales după decizia dim mim. 
35 care a dus la anularea golu
lui pentru o poziție de ofsaid 
prompt semnalizată de tusierul 
st. Hampu. Lucrurile au intrat 
insă repede în normal și la re
luare partida a avut multe mo
mente fierbinți, la ambele porți, 
Pe fondul unei ușoare dominări 
a echipei locale, oțelul se pu
tea desprinde pe tabela de mar
caj la trei contraatacuri tăioase 
la care portarul Bedrule a făcut 
adevărate minuni în min. 57, 88, 
59 — acordînd în extremis cer
nere la șuturile lud M. stăm și 
Lata. A venit apoi perioada Mi
nerului. care a aruncat în luptă 
toate resursele sale pentru a e- 
gala. Oțelul s-a grupat exact, a 
mai tras șl de timp, dar a șl 
tremurat serios în min. 70, 72 (ce 
imense ocazii au avut Menaschez 
șl Sfrijan!), mim. sa, 83 și chiar as.

Arbitrul bucuieștean M. Nlcu- 
■escu a condus bine formațiile :

MINERUL: BEDRULE — ȘEDE- 
CARU, PaTfene, Chișciuc, GATEJ 
— BAZARiCA, Popa, Pal (min. 46 
Picăturcarau) — Sfrăjan, Menas- 
chez, Popovioi (min. 88 Dulap).

OȚELUL : Călugării — C. Stăm. 
ANGLIEI,INEI, BEJBNARU, BA
SALIC — M. Stan, Lala (min. 66 
Vaiscovici), BURCEA (mim. 87 
Dumitru) — Popescu. Antoni, 
Stamate.

BA-

Stelian TRANDAFIRESCU

RETĂ Șl SABIE
■S.S. koș, care a arbitrat, străduin-
rmă du-se să fie pe „fază"). Scorul

în (9—2) vorbește de Ia sine, așa 
că enumerăm doar victoriile 

îen- sabrerii : I. Pop, Al. Chi-
flo. cuîiță, V. Szabo — cite 3, FI, 
9_ 3 Păuncscu 0 (!) și, respectiv, M.
9 i Frunză și Șt. Oros — cite 1,
g 3 J. Medragoniu și Gh. Leca
5atu — 0 (0. Cel mai echilibrat 
A.S. meci în disputa sabrerilor :

ARIPILE BACĂU - POLITEH
NICA IAȘI 1-1 (1-1)

bacău, io (prin telefon). Jo
cul dintre promovata Aripile Ba
cău și exdi vizionara „A“ Poli
tehnica lași a dat naștere la o 
luptă dîrză, disputată, echilibra
tă, in care formația băcăuană 
s-a autodepășlt. In min. 8 Poe- 
r.aru a tras din careu de puțin 
pe lingă poarta, iar In mim. 18 
gazdele au deschis scorul prin 
DAVID, la o minge lucrată de 
Niță, dar cu concursul apărării 
ieșene. Oaspeții au avut Bl ei 
două situații bume de a înscrie 
prin Buirdudam (m±n. iff), care a 
tnas în ,.transversală-^ de la cir
ca. 14 m, și Constantin (mdn. 15), 
care a trimis mlflimetrto pe Ungă 
poartă. Totuși ieșenii au egalat 
în min. 45, prin BURDUJAN, care 
a executat excelent o lovitură li
beră de Ia 22 m.

In repriza secundă gazdele au 
dominat, dar cei care șl-au creat 
situații de a înscrie, au fost 
oaspeții, care au ratat prin Bur- 
dujan, în min. 57 Qpoarte momen
tul psihologic al partidei) o lo

p, Dinamo — Voința Slobozia

Husti. N. Iile, C. Zaharia, antrenorul
FI. Păunescu, L. Filipoiu, antrenorul

Foto : lorgu BĂNICĂ
;re- 9—7, adică între celelalte echi- 
>li“) pe care au urcat pe podiumul
ești de premiere.

P’ Iată rezultatele și clasamen- 
’—■2 țu] final al Diviziei ,,A“ la
mța sabie : 1. Steaua (9—2 Dinamo,

9—1 Voința, 9—3 U.C.B., 9—4
ouă Tractorul, 9—0 C.S.M.) 20 p,
Di- 2. Dinamo (9—7 Voința și Trac-
Tg. torul, 9—5 U.C.B., 9—G C.S.M.)

16 p. 3. Voința Slobozia (9—3 
u ul U.C.B. și Tractorul, 9—2 C.S.M.) 
izii 12 p, 4. U.C. București (9—5 
aua Tractorul Si C.S.M.) 8 p, 5. 
'ur- Tractorul Brașov (9—7 C.S.M.) 
>m- 4 P> 6- C.S.M. Iași 0 p.
tiv. Au retrogradat ultimele două 
•ida formații și au promovat din 
;în- Divizia „B“ C.T. Tractorul Bra- 
pc- șov și Montorul Slobozia. Deci, 
lină a retrogradat o echipă a clu- 
*bi- bului Tractorul și a promovat 
no- alta...

A S. DROBETA TR. SEVERIN - 
GAZ METAN MEDIAȘ 3-0 (1-0)

DROBETA TR. SEVERIN, 10 
(prin telefon), victorie meritată 
a gazdelor, care au dominat In 
majoritatea timpului. Elevii an
trenorului Tltu Nicolicescu au 
acționat pe spații largi, au hăr
țuit apărarea adversă, aglomera
tă în fața propriului careu, și-au 
creat multe situații de a marca, 
dar unele dintre ele le-au ratat. 
Tonul ratărilor l-a dat Palea, în 
min. 12, cînd de la 10 m a trimis 
balonul în bară ; apoi în același 
minut, Pavel, din poziție bună, a 
greșit și el ținta. Alte situații de 
a marca : In min. 14, portarul 
Szebin a acordat In extremis cor
ner Ia „bomba" Iul Călin, pen
tru ca în min. 32, 34 șl 36, să 
consemnăm ratările semnate, în 
ordine, de David, Pavel și Pa
lea. Primul gol a căzut în min. 
39 : BRIHAC s-a infiltrat între 
fundașii centrali adverși și de la 
10 m a șutat pe jos, făcind inutil 
plonjonul Zui Szebin : 1—0.

După pauză, localnicii șl-au re
luat dominarea șl tn min. 54 Bri- 
hac a ratat penaltyul acordat 
pentru henț în careu comis de 
Cula. După 4 minute, din nou lo
vitură de la 11 m (Biro l-a co
sit în careu pe Pălăcean) pe care 
PARASCHTV a transformat-o : 
2—0. N-au trecut declt două mi
nute și același PARASCHTV a fă
cut un slalom printre adversari 
și de la opt metri a ridicat sco
rul la 3—0. fn continuare, pe fon
dul slăbirii tempoului de către 
localnici, Gaz metan a echilibrat 
jocul, a obținut cîteva lovituri de 
colț, dar precizia șuturilor a lă
sat de dorit.

Arbitrul I. Ferenczi (Timișoara) 
a condus foarte bine formațiile :

A. s. DROBETA : Tullgă (min. 
63 Martalogu) — Dumitrășcuță, 
CĂLIN, David. PALĂCEAN — Bri- 
hac, PARASCHIV, Palea — MIȘU, 
ADIL, Pavel (min. 68 Dumitra- 
che).

GAZ METAN : Szebin — Podor, 
Biro, Cula, Moș — KUSCH, DU
LĂU. Harbădă, Aloman — Ologu, 
Ciofică (min. 72 Călugăr).

Pompiliu VINTILÂ 

vitură de la 1.1 m, aceasta fiind 
parată de portarul Eliîuță ; în 
min.. 64 Paveiiuic a scăpat singur, 
dar portarul localnicilor a res
pins printr-un reflex extraordi
nar în corner ; în mân.. 74 Da- 
mas-chin a trimis alături de la 
circa opt metri. în min. 84, e- 
chipa gazdă a avut posibilitatea 
s-ă obțină victoria, dar la o cen
trare a lui Scânteie, Coțan a luf- 
tait de La numai zece metri. Și 
ieșenii au trecut din nou pe lin
gă yictorie. în min. 88, cînd ace
lași Burdujan a inters apărarea 
locală, dar a tras alături.

Arbitrul I. Crăciunescu (Rm.
Vîlcea) a condus foarte bine for
mațiile :

ARIPILE : ILIUȚA — POENA- 
RU, TÎ]\JJALA, Munteanu, Căti- 
neanu — Niță. Brăbieru, CĂPRA- 
RU — Crud in, DAVID (min. 77 
Coțan), Scânteie.

POLITEHNICA: Dohot — Mun
teanu, Anton, AGACHI, FRINCU 
— Constantin, Pavel iuc, Filip 
(min. 77 Mihalcea), BURDUJAN 
(min. 89 Gheorghiu) — M. RADU, 
Damaschin.

Ștefan DUMITRU
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 

C.SJW. SUCEAVA 0-0.
DUNĂREA C.S.U. GALAȚI — 

F.C.M. DELTA TULCEA 1—0 
(0—0) : Lupu min. 57).

STEAUA MIZIL — CHIMIA 
FĂLTICENI 3—1 (0—0) : Lazăr
(min. 51). V. Drăgan (min. 57), 
Chirci (min. 87), respectiv Po
pescu (.min. 85).

F.C.M. PROGRESUL BRAIL A — 
C.S. BOTOȘANI 3—0 (1—0) : Ti- 
tirișcă (min. 14), Drăgol (mim. 
46), PetTache (min. 65 — din Mm).

OLIMPIA RM. SARAT — PRA
HOVA C.S.U. PLOIEȘTI 3—0 
(1—0) : Nlculicioiu (min. 40 — 
din li m). S. Ionescu (min. 56), 
Stoica (min. 84).

CER. PAȘCANI — METALUL 
PLOPENI 2—1 (1—0).

Meciul DUNĂREA CĂLĂRAȘI — 
F.C. CONSTANȚA a fost amina t.

Relatări de la : C. Rusu, T. Sî- 
riopol, R. Alexandrescu, I. Bal
tag, Th. Budescu.

1. OȚELUL Gl. 14 11 1 2 36-10 23
2. Politehnica 14 10 3 1 21- 8 23
3. Dunărea CSU 14 7 3 4 18-11 17
4. F.C. Constanța 13 6 3 4 15-10 15
5. Steaua Mizil 14 7 1 6 19-17 15
6. FCM Progresul 14 6 2 6 17-12 14
7. FCM Delta 14 7 0 7 14-16 14
8. CFR Pașcani 14 5 3 6 19-19 13
9. Dunărea Căi. 13 4 5 4 12-14 13

10. Metalul 14 5 2 7 23-18 12
11. CSM Suceava 14 4 4 6 14-16 12
12. Ceahlău1 14 5 2 7 11-17 12
13. Olimpia 14 4 4 6 13-20 12
14. Prahova CSU 14 5 2 7 12-20 12
15. C.S. Botoșani 14 4 3 7 10-15 11
16. Aripile 14 3 5 6 16-25 11
17. Chimia 14 5 1 8 14-25 11
13. Minerul 14 4 2 8 10-21 10

ETAPA VIITOARE (duminică 
17 noiembrie) : F.C. Constanța — 
Aripile Bacău, Prahova C.S.U. 
Ploiești — F.C.M. Delta Tulcea, 
C.S.M. Suceava — Dunărea C.S.U. 
Galați, Chimia Fălticeni — C.F.R. 
Pașcani, Ceahlăul P. Neamț — 
Dunărea Călărași, Olimpia Rm. 
Sărat — F.C.M. Progresul Brăila, 
C.S. Botoșani —. Minerul Vatra 
Damei, Politehniica Iași — Steaua 
Mizil, Oțelul Galați — Metalul 
Ploțxsni.

■ Seria a II-a >
ȘOIMII I.P.A. SIBIU - FLACĂRA 

AUTOMECANICA MORENI 
4-0 (1-0)

SIBIU, 10 (prin telefon). Meci 
frumos, într-o organizare perfectă, 
în care cele două formații și-au 
disputat cu ardoare șansele. Oca
ziile nu au întîrziat, astfel, în 
min. 1 și 8 gazdele ratează des
chiderea scorului, ceea ce nu se 
mai întîmplă în min. 12, cînd, Ia 
un atac grupat al gazdelor, MAR- 
GINEANU, bine deschis în adîn- 
cime de Petre, înscrie pe lingă 
portar, ieșit greșit în întîmpinare. 
în continuare, sibienii, atacă, dar 
ratează incredibil în min. 19, 
22, 31 și. mai ales, în min. 41. 
In acest timp, jucătorii oaspeți 
se mulțumesc să se apere, nereu
șind nici un șut mai periculos.

In repriza a doua, același as
pect al jocului, cu atacuri susți
nute ale gazdelor și contaatacuri 
,,palide" ale oaspeților, care nu 
reușesc să lege prea mult jocul. 
Ca urmare firească, în min. 53, 
Văsîi a pătruns ușor în careu 
pe partea stingă, centrează îna
poi și COLDEA înscrie. în min. 
57, o fază trasă parcă la indigo, 
dar pe partea dreaptă, același 
Văsîi pătrunde în forță, centrea
ză înapoi în careu și COLDEA ri
dică scorul la 3—0. Finalul me
ciului găsește echipa sibiană în 
atac și în min. 87, VĂSÎI are o 
acțiune individuală de toată fru
musețea, driblează doi apărători, 
se lansează vijelios „spre poartă și 
înscrie : 4—0.

ADMINISTRAȚIA DE
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 10 NOIEM
BRIE 1885 : 1. Avelllno — Torino 
X, 2. Bari — Atalanta X, 3. In- 
ternazionale — Napoli X, 4. Ju
ventus — Roma 1, 5. Pisa — Co
mo 1, 6. Sampdoria — Lecce 1, 
7. Udinese — Milan X, 8. Vero
na — Fiorentina X, 9. Aripile Ba
cău — Poli. Iași X, 10. Șoimii 
Sibiu — Flacăra Moreni 1, 11.
Gloria B-ța — F. C. Maramureș 
1, 12. Empoli — Brescia X, 13.

1 Arbitrul N. Dinescu (Rm. Vîlcea) 
a condus foarte bine formațiile : 

ȘOIMII I.P.A. : Hara — Rotar, 
Petre, BAHNA, Curtean — MORO- 
METE, Giugiumică, Mărgineanu 
(min. 73 Pustai) — COLDEA, VA- 
SlI, I. Gheorghe (min. 80 A. 
Constantin).

FLACĂRA AUTOMECANICA : 
Nedea — Mateescu, Scurtescu, 
Cojocaru, Badea — Năstase, Nls- 
tor (min. 68. C. Pană), ȘTEFĂ- 
NESCU — STOICIU, Mihăescu, 
Nicolae (min. 84 M. Pană).

Alexandru POPESCU
C. S. T1RGOVIȘTE — MUSCE

LUL C. LUNG 4—0 (I—0) : Gingu 
(min. 3 — din 1.1 m), Neculce 
(min. 53), Bucurescu (min. 70), 
Petruț (min. 72).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI 1—1 (0—0) : Biță (min. 76
— din 11 m), respectiv Marin 
(min. 70).

AV1NTUL REGHIN — SPOR
TUL MUNCITORESC SLATINA — 
3—0 (0—0) : Hajnal (min. 74 —
din 11 m și 78), Eros (min, 82).

CARPATI MtRȘA — TRACTO
RUL BRAȘOV 2—0 (2—0) : F1O- 
rescu (min. 36). Constantinescu 
(min. 45).

I.C.I.M. BRAȘOV — AUTOMA
TICA BUCUREȘTI 2—0 (1—0) :
Chioreanu (min. 40), Moraru (min. 
84).

I.C.S.I.M. BUCUREȘTI — 
I.M.A.S.A. Sf. GHEORGHE 4—1 
(3—1) : Nohit (min. 11 și 23), 
Pîslaru (min. 21 — din 11 m),

- Seria
GLORIA BISTRIȚA - F.C. MARA
MUREȘ BAIA MARE 4-0 (2-0)

BISTRIȚA, 10 (prin telefon). 
Derbyul seriei a III-a a trezit un 
mare interes, stadionul din loca
litate devenind neîncăpător. A 
fost un med de luptă, pe un 
teren greu, alunecos, controlat de 
la un capăt la altul de formația 
gazdă, care s-a impus pe toate 
planurile, avind în Moga un ju
cător de excepție. Partida a în
ceput sub semnul echilibrului, 
care s-a rupt. însă, o dată cu 
deschiderea scorului din min. 17 : 
Dănilă execută o lovitură liberă 
paralel cu linia de poartă și 
CERVENSCHI reia balonul, cu 
capul, în stîlpul din stingă porții 
Iui Mia, de unde ricoșează in 
plasă. Biistritenii își impun jocul, 
și după ratările lui Florea (min. 
21) și D. Nicolae țmin. 22), în 
mitn. ’7, tabela arată 2—O i autor 
MOGA, printr-un splendid volă 
din unghi închis, mingea po
posind în plasă pe lingă .Mia. 
Tot Moga (mici. 29) ratează o ex
celentă situație. în mini 33; băi- 
măirenâi au prima ocazie clară 
de go-1, cînd balonul expediat de 
Laiș este deviat de Moga de pe 
linia porții.. .

La reluare, gazdele imprimă a- 
celaȘi ritm ridicat, iar în min. 
70 reușesc să majoreze scorul, 
dintr-un penalty, transformat de 
CERVENSCHI. în urma faultului 
comis de Buzgău asupra lui 
Moga în suprafața de pedeapsă, 
în finalul partidei, bălmăreniâ se 
văd ceva mai mult în atac, au 
două situații bune de a înscrie, 
irosite, însă, de D. Moldovan 
(min. 77) și Roznal (min. 82). în 
penultimul minut de joc, Ivan 
șutează din apropiere, Mia res
pinge și COMAN reia balonul în 
poartă, stabilind scorul final.

A arbitrat foarte bine f I. Velea 
(Craiova) următoarele formații :

GLORIA ; Nalati — Roman, 
CERVENSCHI, HURLOI, Gh. Ra
du — coman, IVAN, FLOREA 
(min. 25 I. Nicolae) — D. Ni
colae, MOGA, Dănilă (Imin. 50 
Costân).

F.C. MARAMUREȘ : MIA — 
Buzgău, Boldiș, Tă țăran, Laiș 
(min. 75 Dican) — I. Muneșan 
(min, 67 D. Moldovan), Sabăiu, 
CONDRUC, Năiprădean — Roznai, 
Cristea.

Gheorqhe NERTEA

C.S.M. REȘIȚA - AURUL BRAD 
2-0 (2-0)

REȘIȚA, 10 (prin telefon). A- 
proximativ 3000 spectatori au 
luat loc în tribunele stadionului 
„Valea Domanului", urmărind o 
partidă interesantă, dominată de 
la un cap la altul de echipa 
gazdă. Reșițenii, în ciuda unor 
indisponibilități în formație, au 
atacat continuu, pe tot frontul 
de atac, la eforturile lui Ciurea 
și Cojocaru, omniprezenți. adău- 
gîndu-se experiența și pofta de 
joc a lui Bilan. Jacotă, P. Pe
tre și Uțiu. De partea cealaltă, 
echipa Aurul a încercat să tem
pereze elanul gazdelor — i-am 
remarcat aici pe Micu și Sabou, 
cu frumoase ieșiri din dispozi
tiv — dar, destul de rar a tre
cut centrul terenului, pereușind 
să tragă nici măcar un șut pe 
poartă sau să obțină vreun cor
ner. Simțindu-1 puțin nesigur 
pe Rus, reșițenii au căutat poar
ta cu insistență, golurile neîntîr- 
ziind să apară. în min. 17, JA-

STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
Palermo — Triestina X. FOND 
TOTAL DE CtȘTTGURI : 911.758
LEI.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 

10 NOIEMBRIE 1985
EXTRAGEREA I : 51 42 64 22
EXTRAGEREA A Ii-a : 61

71 25 73
EXTRAGEREA A III-a : 38

63 37 30

Radu (min. 54), respectiv Rădu-
lescu (min. 31 — din 11 m).

MECANICA FINA STEAUA —
CHIMICA TIKNAVENI 2—1L (l—i[)):
Ploaie (min. 8). Olteanu imin.
77), respectiv Fodor (min. 89).

Relatări de la : M. Avanu, T.
Costin, L. Maior, M. Verzescu, I.
Stanca, D. Brănoiu, O. Guțu.

1. C.S. T-VIȘTE 14 8 3 3 23- 6 19
2. Flacăra 14 8 3 3 16-11 19
3. Progresul Vulc. 14 7 4 3 25-13 18
4. A.S D>obeta 14 7 3 4 19-16 17
5. Carpați 14 7 16 23-20 15
6. Electroputere 14 6 2 6 28-20 14
7. Chimica 14 6 2 6 24-18 14
8. I.C.I.M. Brașov 14 6 17 22-19 13
9. Șoimii Sibiu 14 536 24-22 13

10. Mec. fină 14 536 25-25 13
11. Tractorul Bv. 14 4 5 5 14-17 13

12. Avîntul 14 5 3 6 16-22 13
13. IMASA Sf. Gh. 14 5 3 6 15-23 13
14. Gaz metan 14 6 0 8 16-18 12
15. Muscelul 14 6 0 8 17-23 12
16. Sp, muncitoresc 14 5 2 7 14-21 12
17. Automatica 14 5 2 7 17-24 12
18. I.C.S.I.M. 14 4 2 8 12-32 10

ETAPA VIITOARE (duminică 
17 noiembrie) : Muscelul Cimpu- 
lung — A.S. Drobeta Tr. Seve
rin, Flacăra Autemecanica Moretni
— I.C.S.I.M. București, Chimica 
Tînnăveni — I.C.I.M. Brașov, 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — Me
canică fină Steaua București, Gaz 
metan Mediaș — C.S. Tîrgoviste. 
Tractorul Brașov — Avîntul Re
ghin. Automatica București — 
Electro putere Craiova, Sportul 
muncitoresc Slatdina — Șoimii 
I.P.A. Sibiu, Progresul Vulcan 
București — Carpați Mîrșa.

a Hba ___
COTĂ a reluat din apropiere 
balonul respins de portar la 
șutul lui Ciurea, iar 8 minute 
mai tirziu, tot JACOTĂ a lobat 
elegant o minge „bîlbîită" de 
fundașii oaspeți. Pînă la pauză 
nu ee mai Înscrie nici un gol, 
deși poarta oaspete va fi supusă 
unui veritabil asediu.

Repriza secundă oferă același 
tablou, cu joc Ia o singură poar
tă, aceea a echipei din Brad, dar 
atacurile în valuri ale gazdelor 
nu se vor mai concretiza, deși 
fazele de gol au fost nenumăra
te.

Arbitrul N. Gogoașă (Buzău) a 
condus foarte bine formațiile :

C.S.M. : Roșea videscU,' 
BILAN. Uțiu, Teleșcu — CIU
REA. COJOCARU. P. Petre, Zati

> — Dozsa, JACOTĂ.
AURUL : Rus — Lăcătuș, Faur,, 

Merlă, Costar — PETRISOR,' 
MICU, Onch. Sabou (min, 66 Dă
du) — Almășan, Tirchineci (miff; 
81 Ucu).

Călin STERESCU
JIUL PETROȘANI — C.I.L. SI- 

GHET 5—0 (1—0) : Popescu (min. 
4), Multescu (miri. 52 — din li 
m). Szekeli . (min. 65), Lasconi 
(mim. 67) și Dosan (mrn. M).

C.S.U.T. ARAD — MINERUL 
LUPENI 3—0 (2—0): Leac (min. 
25). Bîtea (min. 29), Manea (miri. 
77). '

OLIMPIA SATU MARE — ME
TALUL BOCȘA 4—1 (2—0)
Ghencean (min. 34), Vancea 
(min. 45 și 73), Roatiș (min. 66
— din 11 m). respectiv Mărgi- 
neanu (min. 60).

MINERUL CAVNIC — MURE
ȘUL DEVA 4—2 (1—1) : Sehvarz- 
kopf (min. 1 șl 47). Catană (min. 
60). Spitz (min. 75), respectiv 
Deac (min. 43) și Ștefănescu 
(min 72).

ARMATURA ZALĂU — MECA
NICA ORAȘTIE 0—0.

C.F.R. TIMIȘOARA — UNIREA 
ALBA IULIA 4—1 (2—1) : Ște- 
fanovici (min. 17), Grozavu (min. 
26 — autogol), Stoișin (min.
60), Stănescu (min. 88). respec
tiv Mitracu (min. 3).

înfrățirea oradea — 
STRUNGUL ARAD 1—0 (0—0) :
Tușa (min. 86 — autogol).

Relatări de la : P. Băloi, Gh. 
Mornăilă, Z. Kovacs. M. Palcău, 
I. Domuța, C. Crețu, I. Ghișa.

1. JIUL 14 10 2 2 21- 6 22
2. Gloria B-ța 14 8 3 3 34- 9 19
3. FC Maramureș 14 7 4 3 21- 9 18
4. Olimpia 14 7 3 4 27-16 17
5. C.S. UTA 14 8 0 6 21-16 16
6. CSM Reșița 14 6 3 5 15-12 15
7. Minerul Cavnic 14 7 1 6 20-19 15
8. CFR Timiș. 14 6 2 6 16-11 14
9. CIL Sighet 14 6 2 6 14-22 14

10. Mecanică 14 5 3 6 24-25 13
11. Aurul Brad 14 5 2 7 13-17 12
12. Mureșul Deva 14 6 0 8 13-22 12
13. Metalul Bocșa 14 5 2 7 18-32 12
14. înfrățirea 14 4 3 7 10-13 11
15. Strungul 14 4 3 7 19-13 11
16. Armătura 14 4 3 7 9-21 11
17. Minerul Lup. 14 4 2 8 12-22 10
18. Unirea 14 5 0 9 17-29 10

ETAPA VIITOARE (duminică 
17 noiembrie) : F.C. Maramureș 
Baia Mare —: Olimpia Satu Mare, 
Mecanica Orăștte — C.S.M. Re
șița. Mureșul Deva — C.F.R. Ti- 
miișoana. Jiul Petroșani — Gloria 
Bistrița, Aurul Brad — înfrățirea 
Oradea. Metalul Bocșa — Minerul 
Cavnlc. Strungul Arad — Armă
tura Zalău, C.I.L. Signet — Mi
nerul Luipeni, Unirea Alba Iulia 
— C.S. U.T. Arad.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 549.085 lei, din care : 
25.079 lei, report la categoria 1 
și 7.579 lei la categoria 2.



Victorioasă în toate partidele

SELECȚIONATA ROMÂNIEI 
A CÎȘTIGAT „TROFEUL CARP AȚI" 

LA HANDBAL FEMININ
CAMPIONATELE MONDIALE DE GIMNASTICA

IAȘI, 10 (prin telefon). Sala 
sporturilor din localitate a fost 
din nou arhiplină în ultima zi 
a Turneului internațional de 
handbal pentru senioare dotat 
cu „Trofeul Carpați". După 
cinci zile de întreceri specta
culoase, într-o organizare ex
celentă, în care gazdele celei 
de a 24-a ediții a acestui tur
neu au asigurat cele mai bune 
condiții, spectatorii prezenți în 
tribune au aplaudat îndelung 
victoria finală a reprezentati
vei României, care termină ne
învinsă. în ultima partidă a 
turneului, România — Ungaria 
23—19 (13—11), 'după cel mai 
frumos și mai echilibrat meci 
al competiției.

Echipa noastră a început 
partida în forță și numai după 
1,35 min. conducea cu 2—0. Au 
urmat cîteva inexactități în a- 
părare, care au permis parte
nerelor de întrecere să ega
leze (4—4 în min. 8,25) și să 
ia conducerea cu 7—4 în min.
14.30, după ce Mozsi, Danilof 
și Călin au ratat contraatacuri 
care ar fi putut aduce egala- 
rea. A reușit Mozsi (3 goluri 
consecutive) și Marian a ega
lat (8—8 în min. 20,10). Din 
acest moment echipa noastră 
a preluat inițiativa, pe care 
nu a mai cedat-o pînă la sfir- 
șitul meciului. In numai 70 de 
secunde Irina Călin ridică tri
bunele în picioare, majorînd 
scorul la 10—9 în min. 23,45, 
imediat după aceea ratează un 
contraatac, aruncînd mingea în 
bară, pentru ca în min. 24,55 
să înscrie din nou : 11—9 !

Echipa noastră a fost sur
prinsă de apărarea sigură a 
echipei Ungariei, care nu se 
„avîntă" și, după 17—13 în min.
38.30, ratează din nou 3 con
traatacuri, vrînd parcă să imite 
situația din prima repriză. în 
final, în ultima secundă de 
joc, Nițoiu — cu . un șut de 
la distanță —, face ca dife
rența de scor, cele 4 goluri, 
să fie ceva măi -aproape de 
diferența de valoare dintre cele 
două formații.

Au marcat : Mozsi 5, Cova- 
Iiue 4, Călin 3, Gheorghe 3, 
Danilof 3, Nițoiu 3, Marian 2,

DOUA SUCCESE ROMÂNEȘTI ÎN CUPELE CONTINENTALE LA HANDBAL

STEAUA S-A CALIFICAT
[Urmare din pag li

Stingă. După 11—9 la pauză, 
Gummersbach forțează des
prinderea (20—15, min. 51), dar 
steliștii restabilesc echilibrul 
general prin același Stingă 
(22—18, min. 58). După cîteva 
secunde, vest-germanii au a- 
vantajul unui nou punct (23— 
18, min. 58), pentru ca după 
numai un singur minut Mihail 
să înscrie. în ciuda eforturilor 
extraordinare din final, gazdele 
nu mai pot modifica scorul.

Au arbitrat suedezii C. Orlov 
și A. Wester.

Au marcat : Stingă 9, Mirică 
3, Drăgăniță 2, Petre 2, Ghi- 
rpeș 2, Mihail 1 pentru Steaua, 
respectiv Rasmunssen 7, Hutt 
6, Fitzek 5, Ncitzel 4, Gossov 1. ‘

H. C. MINAUR—
(Urmare din pag 1)

nale. îndelung pregătite, cu 
„țîșniri" fulgerătoare in fața 
porții lui Petran, se apără elas
tic -pe semicerc, dar românii a- 
pasă și ei pe accelerator și, e- 
vident mai buni tehnic și tactic, 
îi... pierd pe drum. La pauză e 
17—8 !

In repriza a doua ritmul nu 
scade de nici o parte, cj dimpo
trivă. tribunele subliniază en
tuziast fazele frumoase, în ori
care parte a terenului se pe
trec, M. Voinea, Marta, Po
rumb. Covaciu și Rădulescu 
zburdă, dar Allard. Grandjean 
și G. Deirot nu se lasă mai pre
jos. hotărîțl să limiteze dife
rența de scor. Mai vine și Sta- 

pentru învingătoare, respectiv 
Barna 9, Kiss 4, Salfai 2, Szi- 
lagy 1, Maior 1, R. Toth și 
Zsiros 1. Au arbitrat foarte 
bine W. Fritzskow și H. Ramp 
(R. D. Germană).

In primul joc de duminică, 
Polonia a învins Selecționata 
de tineret a României cu 31— 
25 (17—11). A fost un meci în 
care diferența de forță și de 
experiență au decis victoria. 
Din păcate, tinerele noastre 
jucătoare nu au mai reușit e- 
voluția excelentă din partida 
jucată în ziua precedentă, în 
care au învins Ungaria cu 
24—21 (14—13), după un joc
care a electrizat tribunele. Și 
în acest meci s-au evidențiat 
Esztera Laszlo — cea mai efi
cientă jucătoare a turneului 
(35 de goluri marcate), Anca 
Căprarn, Simona Manea — cea 
mai tînără jucătoare a turneu
lui.

In cealaltă partidă disputată 
sîmbătă, România — Bulgaria 
35—14 (19—8), într-un meci în 
care diferența mare de valoare 
dintre cele două echipe a a- 
fectat- spectacolul. Cu acest 
prilej, portarul echipei repre
zentative a României, Viorica 
Ionică — cel mai bun portar 
al turneului —, a apărat pen
tru a 200-a oară culorile e- 
chipei reprezentative, iar du
minică Rodica Covaliuc — cea 
mai tehnică jucătoare —, a a- 
părut pentru a 50-a oară sub 
culorile tricolore.

Iată cum se prezintă clasa
mentul celei de a 24-a ediții a 
turneului de handbal feminin 
„Trofeul Carpați" : 1. România 
8 p — ciștigătoarca turneului, 
2. Polonia 6 p, 3. România- 
tineret 4 p, 4. Ungaria 2 p, 
5. Bulgaria 0 p.

„Cupa pentru cea mai efi
cientă echipă" a revenit for
mației România A, „Cupa Fair
play", oferită de organizatori, 
a revenit echipei Bulgariei, iar 
din partea Centrului Universi
tar Iași, Jolanta Petras (Polo
nia) a primit „Cupa Misă Tro
feul Carpați ’85".

Mihail VESA

în „Cupa I. H. F."

POLITEHNICA TIMISOARA A PIERDUT LA... UN PUNCT,
y 1

DAR A PIERDUT PE PROPRIA-I MÎHĂ!
PBEȘOV. 10 (prin telefon). In 

sala „Tatran" din localitate, în 
cadrul optimilor de finală ale 
„Cupei I.H.F." la handbal mascu
lin, Politehnica Timișoara a fost 
învinsă la numai un punct dife
rență de Tatran Preșov : 1»—19 
(11—9), ratînd astfel calificarea 
în turul următor, studenții timi
șoreni au jucat mult mai bine 
aid, s-au dovedit cu o clasă su
periori din punct de vedere teh
nic, Folker, Nagy și Dan fiind 
într-o excelentă formă, ca și por
tarul Buligan, care a apărat foar
te bine.

Studenții s-au distanțat chiar

U. S. A. M. NÎMES
mate cu un gol „ă la Zapo- 
roje“, spre deliciul spectatorilor 
șl finalul găsește pe tabela e- 
lectrică 32—22 pentru H.C. JWi- 
naur Baia Mare, o victorie 
muncită, meritată, pentru care 
toți cei ce au contribuit la ea 
merită felicitări.

Marcatori : M. Voinea 10, 
Covaciu 5. Marta 4. Porumb și 
Rădulescu — cîte 3. Mironiuc. 
Boroș și Stamate — cîte 2. 
Gnandt 1 . pentru învingători. 
Pentru Nîmes : G. Derot, Al
lard și Portes — cîte 5, Gran- 
jean și Teoule — cîte 2. J.-L. 
Derot. Courbicr și Roland — 
cîte 1.

A arbitrat foarte bine cu
plul R. Ivancev și R. Petkov 
(Bulgaria).

ÎNAINTEA ULTIMEI REUNIUNI
• Noii campioni ai lumii la individual compus — Elena 
Șuțunova și Oksana Omeliancik (f), luri Korolev (mi) @ 
Ecaterina Szabo (cădere la bîrnă) doar pe locul cinci !

MONTREAL, 10 (prin tele
fon). Faptul că gimnasta noas
tră Ecaterina Szabo conducea 
la individual compus înaintea 
concursului decisiv pentru ob
ținerea titlului suprem ne dă
dea mari speranțe în realiza
rea unei performanțe deose
bite. Multipla noastră campi
oană a făcut o bună impresie 
atît la exercițiile impuse, cît 
și Ia cele liber alese, din ca
drul concursului pe echipe, și 
ar fi fost suficient — pentru 
a se situa pe podium — de a 
repeta, simbătă seară, execu
țiile liber alese prezentate cu 
doar o zi înainte. Specialiștii 
îi acordau și ei, pe bună drep
tate, mari șanse campioanei 
noastre.

Ecaterina Szabo a început 
concursul la bîrnă, probă bu
clucașă pentru ea, pentru că 
și în alte dăți această „punte 
a suspinelor" a stopat-o din 
cursa pentru obținerea meda
liilor de aur. Din păcate, și 
de această dată bîrnă s-a do
vedit parcă... nărăvașă : Eca
terina Szabo a căzut de pe ea 
la debutul în întrecerea de 
sîmbătă seară, fiind notată cu 
doar 9,125. în felul acesta, ea 
și-a anulat orice șansă la men
ținerea locului întîi, deși, în 
continuare, a concurat bine, 
primind note ridicate : 9,850 la 
sol, 9,850 la sărituri și 9,875 
la paralele. Cu un punctaj to
tal de 78,075, Ecaterina Szabo 
obține, la a doua sa partici
pare la un campionat mondial, 
doar locul 5 la individual com
pus, după ce la Budapesta, cu 
doi ani în urmă, se situa pe 
treapta a treia a podiumului. 
Tot la bîrnă a debutat și Da
niela Silivaș, notată cu 9,850. 
Din nou, micuța Daniela a 
avut o evoluție mult aplau
dată la sol, probă în care a 
zburdat ca un titirez, a dove
dit o mare expresivitate și a 
executat cu o impresionantă 
ușurință elemente de dificul
tate, dintre cele mai grele.-

din start și, după cum decurgea 
jocul, pină și suporterii echipei 
locale nu mai credeau în posibi
litatea calific ării echipei favorite. 
Românii au condus de 15 ori pe 
tabela electronică (in timp ce 
gazdele doar de trei ori), la două 
șl chiar trei goluri diferență : 3—f 
în min. 6, 5—3 în min. 11, 3—6 în 
min. 21, 10—7 în min. 27 și 12—9 
în min. 31, dar pînă în cele din 
urmă nu au putut rezista pre
siunii nervoase a mizei ioeului, 
iar dorința fierbinte de a încheia 
victorioși i-a... inhibat. Din min. 
38 apărarea timișoreană greșește 
In închiderea culoarelor și în 
blocaje, în timp ce înaintarea ra
tează exasperant. In min. 44 Ta
tran reușește egalarea (14—14), 
studenții înscriu apoi două goluri 
(16—14 în min. 50). dar în con
tinuare ratează mult șl gazdele 
iau conducerea : 19—17 (min.
57,20). Dan reduce diferența la 
un gol (min. 59,27), și în min. 60 
se dictează o aruncare liberă di
rectă pentru Politehnica. încear
că Folker, dar șutul se lovește de 
blocajul advers.

Politehnica a avut calificarea în 
mină, dar...

Au marcat : Folker 9, Nagy 4, 
Dan 3, lonescu și Giurgea cîte 1, 
respectiv Monok 6, Cruca 4, 
Dvoroznak 4, Canda 2, Gotzman, 
Foita și Krajc cîte 1. Au arbitrat 
foarte bine M. Horvath și I. Mos- 
nicka (Iugoslavia).

Ion GAVRILESCU

Astăzi, la ora 17, în meci ami
cal la Baia Mare, H. C. Minaur 
— Selecționata Cubei, un meci de 
mare atracție în sala „Dacia". 

Nota primită — 9,900. La să
rituri ea a obținut 9,750 și și-a 
încheiat participarea în între
cere la paralele, aparat la care 
o mică inexactitate din final a 
determinat o ușoară penali
zare : 9,625. Cea de a treia 
gimnastă română prezentă în
tre primele „36“ a fost Came
lia Voinea. După 9,700 la pa
ralele, ea a concurat la bîrnă, 
avînd din păcate o ratare și 
primind 9,025. La sol și sări
turi — 9,800. Cu 77,825, Da
niela Silivaș s-a situat pe lo
cul 7 la individual compus, iar 
Camelia Voinea (77,063) s-a 
clasat pe locul 8, la egalitate 
cu Hana Ricna, din echipa 
Cehoslovaciei.

Cît privește lupta pentru 
titlu, prin ieșirea din cursă a 
Ecaterinei Szabo și a Na taliei 
Iurcenko (ratare la paralele și 
ieșire din covor la sol), ea s-a 
dat între gimnastele sovietice 
Elena Șușunova șl Oksana O- 
meliancik, intrate In concurs 
în locul colegelor lor de echipă 
Olga Mostepanova și Irina Ba- 
raksanova, despre care antre
norii sovietici au declarat zia
riștilor că sînt bolnave. Mani- 
festind o formă deosebită, a- 
tit Șușunova, cît șl Omeliancik 
au avut prestații excelente Ia

Fjnif in C. M. de șah

kasparov Învingător distanțat

Meciul s-a încheiat... Prima felicitare pentru noul campion mon
dial, Garri Kasparov (stingă), este adresată de învinsul său 

Telefoto : A.P.-AGERPRES
Un finiș dramatic a pus punct, 

sîmbătă seara, asprei dispute 
pentru titlul mondial de șah, în
cepută acum două luni, la Mos
cova. Decizia nu s-a profilat de- 
cît după această a 24-a partidă, 
ultima prevăzută în program, 
dar care oferă Iul Garri Kaspa
rov satisfacția unei victorii nete, 
la două puncte diferență : 13—11. 
Anatoli Karpov, fostul deținător 
al cununii de campion, mal pu
tea spera la egalare care l-ar fi 
oferit (conform regulamentului) 
păstrarea titlului — detlnut timp 
de 10 ani. Pentru aceasta, lui 
Karpov îl era necesară însă neapă
rat o victorie. Lui Kasparov i-ar 
fi fost suficientă o remiză. Nici 
una din aceste două alternative

TELEX • TELEX • TELEX O TELEX @ TELEX • TELEX
BOX • Portoricanul Victor 

Callejas l-a învins prin abandon 
în repriza a 7-a, pe Italianul Lo
ris Stecca, păstrîndu-și titlul ■ de 
campion al lumii, la categoria su-
percocoș.

CICLISM 
(Columbia) 
dramul de 
două noi 
10:778,100 
Șl 
sat.

• Efrain Dominguez 
a stabilit, pe velo- 

la Ciudad de Mexico, 
recorduri 
pe 

27:927,100
Vechiul

mondiale : 
m lansat 

i m lan-
200 

pe 500 
record pe 200 m

lansat aparținea din 1960 italianu
lui Antonio Maspes cu 10:800,100.

FOTBAL • Ieri în preliminariile 
C.M. (zona Oceania); Israel — Noua 
Zeelandă 3—0 (0—0). In această 
grupă s-a calificat Australia, ca
re va susține un meci de baraj 
(tur-retur) cu Scoția • Etapa a 
10-a în campionatul Italiei : Ave- 
llino — Torino 0—0, Bari — A- 
talanta 0—0, Internazionale — Na
poli 1—4, Juventus — Roma 3—1, 

toate aparatele (9,875 — 9,900 
la sărituri, 9,900 — 9,800 la pa
ralele, 9,900 — 9,900 la bîrnă, 
9,975 — 9,975 la sol), refăcînd 
din diferența care le separa 
de celelalte concurente și reu
șind în final o victorie specta
culoasă, ele situîndu-se, la e- 
galitate, pe primul loc al cla
samentului. Iată primele cla
sate : 1. Elena Șușunova și Ok
sana Omeliancik 78,663 p, 3. 
Dagmar Kersten (R.D.G.) 78,325,
4. Gabriele Fahnrich (R.D.G.)
78,088, 5. Ecaterina Szabo
(România) 78,075, 6. Natalia
Iurcenko (U.R.S.S.) 77,875, 7.
Daniela Silivaș (România) 
77,825, 8. Camelia Voinea
(România) și Hana Ricna (Ce
hoslovacia) 77,063, 10. Iveta
Polokova (Cehoslovacia) 77,000.

Final mai puțin scontat și 
în întrecerea băieților. Duelul 
dintre primii doi clasați, Vla
dimir Artemov (U.R.S.S.) și 
Silvio Kroll (R.D.G.), a reve
nit unui... al treilea gimnast, 
luri Korolev (U.R.S.S.), cam
pionul moridial absolut din 
1981. Iată primii clasați : L 
luri Korolev 117,850 p, 2. Vla
dimir Artmeov 117,550, 3. Sil
vio Kroll 117,300, 4. Xu Zhi- 
giang (R. P. Chineză) 117,250,
5. Li Ning (R. P. Chineză) 
117,175, 6. Valentin Moghilnîi 
(U.R.S.S.) 117,150, 7. Tong Fei 
(R. P. Chineză) 117,100, 8. Beh
rendt Holger (R.D.G.) 116,350. 
Emilian Nicula — pe locul 32, 
cu 112,525 p.

In ultima reuniune sînt pro
gramate finalele pe aparate la 
fete .și băieți.

nu a survenit la capătul celor 
42 de mutări ale partidei. După 
o desfășurare foarte animată, cu 
atacuri de ambele părți, în care 
Karpov încercase să-l surprindă 
pe Kasparov cu o cale nouă de 
joc în deschiderea Sicillană, a- 
cesta a găsit imediat contrai ocul 
necesar, ceasul de control a fost 
oprit în momentul cînd fostul 
campion nu mal avea nici o 
resursă practică de continuare a 
luptei. In aplauzele spectatorilor, 
Karpov l-a felicitat pe învingă
torul său.

Marele maestru sovietic Garri 
Kasparov. în vîrstă de 22 ani, 
este al 13-lea campion mondial 
de șah, de la Instituirea aces
tei competiții, în anul 1886.

Pisa — Como 4—1, Sampdoria — 
Lecce 2—0, Udinese — Milan 0—0, 
Verona — Fiorentina 2—2, Pe 
primele locuri : Juventus 18 p, 
Milan 14 p, Inter șl Napoll cu cîte 
13 p.* Tragerea la sorti în cupele 
europene va avea loc în luna ia
nuarie 1986.

HANDBAL o In „Cupa Polar" 
(f) de la Trondheim (Norvegia) : 
U.R.S.S. — Norvegia 35—22 ; R.D. 
Germană —■ Bulgaria 33—16.

RUGBY • în campionatul 
F.I.R.A. (grupa B2), la Praga : 
Cehoslovacia — Belgia 14—3 (4—3)

ȘAH • In turneul de la Bor 
(Iugoslavia), după 9 runde, con
duce sovieticul Einhorn cu 7 p, 
urmat de Kampora (Argentina) 
6,5 p.

TENIS • In med demonstrativ 
la Dilsseldorf : Boris Becker — 
Ivan Lendl 6—7, 6—4, 6—3 « In 
finală la Stockholm : McEnroe — 
Jarryd 6—1, 6—2.


