
La BaSearsiada de hedtsre — seniori

NICU VLAD-TOLU CiSTIGĂTOR■»

PLOVDIV, 17 (prin telefon). 
Duminică au luat sfîrșit între
cerile celei de a 16-a ediții a 
Balcaniadei de haltere pentru 
seniori, găzduite in condiții 
excelente de Sala sporturilor 
„Stroitel" din localitate. în cla
samentul general pe națiuni 
nu s-au produs schimbări în 
ierarhia valorică a celor 4 țări 
participante : 1. BULGARIA
472 p ; 2. ROMANIA 425 p ; 3. 
GRECIA 354 p ; 4. IUGOSLA
VIA 347 p.

Cu toate că la această com
petiție- au fost prezenți cinci 
din primii zece halterofili ai 
lumii în 1985 (Salamanov, Var
banov, Nicu Vlad, Zlatev și 
Krîstcv) — după ierarhia sta
bilită recent, la ultima ediție 
a „Cupei Mondiale" de la 
Monte Carlo —, recordurile 
mondiale au rămas... neclintite.

O comportare remarcabilă a 
avut-o reprezentantul țării 
noastre Nicu Vlad, care și-a 
confirmat valoarea, obfinînd 
trei titluri balcanice la catego
ria 190 kg și realizind, totodată. 

S-a încheiat turneul linal al Diviziei „A" de lupte libere

AL 25-lea TITLU DE CAMPIOANĂ

PENTRU ECHIPA STEAUA!

un nou record național Ia sti
lul smuls (190,5 kg — v.r. 
190 kg).

Iată rezultatele din ultimele 
zile :

CAT. co kg: 1. N. Salamanov 
(Bulgaria) 300 kg; 2. Dorel Ma- 
teeș (Romania) 285 sg ; 3. D. Ke- 
laldls (Grecia) 195 kg. Aruncat: 
1. Salamanov 165 kg; 2. Mateeș 
160 kg; 3. D. Kelaidis 110 kg (re
zultatele la „smuls" au apărut 
în numărul de sîmbătă).

CAT. 67,5 kg: 1. V. Galabarov 
(Bulgaria) 330 kg; 2. Marian Cris- 
tea (România) 282,S kg; 3. H. 
Konstantinldis (Grecia) 282,5 kg. 
Aruncat: 1. Galabarov 130 kg; 2. 
Crlstea 153 kg; 3. Horn (Iugosla
via) 155 kg (rezultatele la 
„smuls" au apărut în ziarul de 
sîmbătă).

CAT. 75 kg: 1. A. Varbanov 
(Bulgaria) 355 kg; 2. Andrei
Socacl (România) 332,5 kg; 3. H. 
Sfakinakis (Grecia) 285 kg. Smuls: 
1. Varbanov 155 kg; 2. Socacl 
152,5 kg, 3. Sfakinakis 130 kg. A- 
runcat: 1. Varbanov 200 kg; S. 
Socaci 180 kg; 3. M. Kocinacl (Iu
goslavia) 157.5 kg.

Horia CRISTEA

(Continuare in pag. a 4-a)
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Etapa a J3-a a Diviziei „fid‘ de fotbal

„CVARTETUL" SE DESPRINDE MEREU
• Steaua — al 12-lea joc fără

înfringere • Dinamo — punct

prețios la Craiova • Corvinul

- prima remiză in deplasare •

Rapid se salvează in finalul

partidei

Portarul Mangeac inter
vine cu succes la un 
balon pe care Terheș 
caută să-l reia cu capul. 
(Fază din meciul Sportul 
studențesc — S.C. Bacău) 
Foto : Aurel D. NEAGU

REZULTATE TEHNICE
Chimia Rm. Vilcea - Victoria Buc. 2-0 (0-0)
F.C.M. Brașov - Gloria Buzău 2-1 (2-1)
Univ. Craiova - Dinamo 0-0
F.C. Argeș - Corvinul 1-1 (1-1)
Rapid - F.C. Olt 4-3 (0-2)
„Poli" Timișoara - F.C. Bihor 2-0 (1-0)
Sportul studențesc — S.C. Bacău 1-0 (0-0)
A.S.A Tg. Mureș - Petrolul 0-0
Steaua - „U“ Cluj-Napoca 2-0 (2-0)

ETAPA VIITOARE (20 noiembrie)
S.C. Bacău - A.S.A. Tg. Mureș
Rapid — Victoria București
..Poli" Timișoara - F.C.M. Brașov
Sportul studențesc — Dinamo
Gloria — Corvinul
F.C. Olt - Univ. Craiova
F.C. Bihor - Steaua
„U“ Cluj-Napoca — F.C. Argeș
Petrolul - Chimia

CLASAMENTUL
1. STEAUA 12 10 2 0 23- 6 22
2. Sportul stud. 13 8 4 1 29- 9 20
3. Univ. Craiova 13 8 2 3 17-10 18
4. Dinamo 13 7 3 3 17- 9 17
5. Gloria 12 6 2 4 19-13 14
6. Corvinul 13 6 1 6 34-16 13
7. Chimia 13 6 1 6 20-19 13
8. F.C. Argeș 13 5 3 5 13-14 13
9. Petrolul 13 3 7 3 10-13 13

10. A.S.A. 13 5 2 6 14-17 12
11. „U“ Cluj-Napoca 13 5 2 6 15-19 12
12. F.C. Olt 13 4 3 6 13-19 11
13. S.C. Bacău 13 5 0 8 18-22 10
14. F.C.M. Brașov 13 4 2 7 8-24 10
15. „Poli" Timișoara 13 4 1 8 21-25 9
16. Rapid 13 4 1 8 19-28 9
17. Victoria 13 2 5 6 10-19 9
18. F.C. Bihor 13 2 3 8 10-28 7

(Cronicile meciurilor, in pag. 2-3)

Steaua, după victoria finală la această ediție. In rîndul de jos, 
de la stingă : Ștefan Vizitiu, Dumitru Drăghici, Gheorghe Neagoe. 
Dănuț Prefit și Constantin Băjenaru ; sus : Gheorghe Urian (an
trenor), Vasile Pușcașu, Ciprian Radu, Claudiu Tămăduianu, 
Constantin Mărăscu, Karoiy Tamaș, Aurel Șuteu și Alexandru 

Geantă (antrenor).

în prima manșă a derbyului la baschet masculin

Cea de a doua zi (sîmbătă) a 
turneului final al Diviziei „A" 
de lupte libere a prilejuit, cum 
era de așteptat, întreceri deo
sebit de disputate. Explicabil, 
deoarece în competiție se aflau 
echipele care concurau pentru 
primele șase locuri. Totuși, 
dintre partidele care se desfă
șurau pe cele trei saltele din 
sala Floreasca, atenția ne era 
îndreptată, îndeosebi, spre cele 
susținute de Steaua și Dinamo 
Brașov, principalele favorite 
pentru locurile 1—2. Steaua, 
campioana țării încă de la pri
ma ediție a Diviziei „A“ —
performanță reușită, apoi, an 
de an —, avea să-și înscrie în 
impresionantu-i palmares un 
nou succes, cucerind al 25-lea 
titlu ! Multipla campioană a 
concurat mai întîi în compania 
formației constănțene, Hidro
tehnica, impunîndu-se într-o 
manieră categorică : 9—1. Sin
gurul punct cedat adversarei a 
fost cei de la categoria 90 kg, 
unde valorosul luptător con- 
stănțean Iulian Rîșnoveanu, vi- 
cecampion european la ediția
din acest an, a ieșit învingător 
în fața lui Ion Ivanov. Apoi, 
Steaua a întîlnit o formație, 
Vulcan București, care își păs
tra evident forțele pentru alte 
meciuri (ea viza locul trei pe 
podiumul de onoare), repurtînd 
o victorie facilă la scorul 
maxim : 10—0.

In schimb. Dinamo Brașov a 
fost solicitată atît de Hidroteh
nica, în fața căreia a obținut 
victoria cu 7—3, cit și de Nico-

La C. E. de judo (tineret)

SPORTIVII ROMÂNI 
AU CUCERIT DOUA 
MEDALII DE BRONZ 
(Amănunte In pag. a 4-a) 

lina Iași, pe care a învins-o 
cu 8—2.

Meciul-derby, cel dintre Stea
ua și Dinamo Brașov, a fost 
echilibrat doar la început. La 
prima categorie de greutate, 48 
kg, experimentatul Dumitru 
Drăghici a dispus prin tuș de 
tînărul Paul Dascălu, rezultat 
scontat, de altfel, și de... bra
șoveni. A urmat meciul de la 
„52 kg", dintre Gheorghe Nea
goe și Dorinei Bîrcu. Luptăto
rul brașovean a luat un avan
taj substanțial în prima repri
ză, cu 5—0. în rundul doi, însă, 
Neagoe a redus din handicap : 
1—5, 2—5, 3—5. Cu un atac la 
marginea saltelei cotat cu 3 
puncte, stelistul a întors rezul
tatul în favoarea sa ; 6—5. Dar, 
la atacul respectiv, Bîrcu a e- 
vitat priza adversarului, ie
șind din spațiul de luptă și în 
consecință, conform regulam en-

Costin CHIR1AC

(Continuare tn pag a 4-a)

Grămada dinamovistă a ciștigat balonul, Paraschiv inițiază 
un nou atac,,. Foto : Aurel D. NEAGU

CAMPIOANA, ÎNVINGĂTOARE DAR... MAI SlNT
ORADEA, 17 (prin telefon).

In Sala sporturilor din localitate o o. Ir.ouetai eol de-al 
IlI-lea turneu din cadrul 
pionatulul național de baschet 
masculin. Cu acest prilej a avut 
loc și prima partidă Steaua — 
Dinamo (dintre cele șapte care 
opun în actuala ediție a între
cerii pe principalele candida
te la cucerirea titlului). Victoria 
a revenit campionilor. Clasa
mentul după turneul orădean: 
1. Dinamo București 19 p, 2—3. 
Steaua și Dinamo Oradea 18 p, 
4—5. Rapid și ICED 16 p, 6. 
Farul 15 p, 7—9. CSU Sibiu, 
Academia Militară și Politeh
nica Iași 13 p, 10. „U“ Cluj- 
Napoca 12 p, 11. CSU Galați 
10 p.

STEAUA — DINAMO BUCU
REȘTI 93—88 (51—43). Princi
pala partidă a turneului a fă
cut ca Sala sporturilor să de
vină neîncăpătoare pentru nu

meroșii spectatori dornici să 
urmărească evoluțiile unora 
dintre cei mai buni’ baschetba-

Și, ca întotdeauna, asistența a 
urmărit un meci interesant, cu 
citeva momente de suspans, în 
care victoria a revenit echipei 
aflată în formă sportivă mai 
bună la ora disputei. Steliștii 
au început bine și chiar în pri
mele secunde V. Ion a înscris 
trei puncte, printr-o aruncare 
„de sus". în continuare, Bră- 
nișteanu „zburdă" pe tot tere
nul și înscrie două coșuri de 
trei puncte prin aruncări de la 
distanță. Dar, tot el, în dorin
ța de a face totul, s-a... trezit 
în min. 9 de joc că a acumu
lat 4 greșeli personale ! Din 
acest moment, Brănișteanu se 
mal... domolește, dar își începe 
„recitalul" Costel Cernat, care 
a făcut unul dintre cele mai 
bune meciuri în fața dinamo-

La sflrșitul primei părți a campionatului de rugby

DINAMO CÎȘTIGĂ ULTIMUL DERBY
AL ANULUI:

Final de stagiune pe prima 
scenă a rugbyului nostru : par
tidele celei de a IX-a etape, 
disputate ieri, au fost ultimele 
ale turului campionatului in 
cele două serii din Divizia „A“. 
„Capul de afiș" l-a reprezentat 
meciul DINAMO — FARUL, în
cheiat cu victoria la limită a 
bucureștenilor : 4—3 (0—0). A- 
cest ultim derby al anului, 
derby prin tradiție, dar și prin 
caracterul decisiv pentru de
semnarea liderului de toamnă 
în seria a doua, a avut un

ȘASE MECIURI DIRECTE
viștilor. Cernat a alergat, a 
pasat, a marcat cînd a vrut și 
de unde a dorit, fiind susținut 
unbătabil sub "âmSSle rțRfAtM?l-, 
de unde a recuperat numeroa
se baloane pentru coechipieri. 
Intrarea lui Netolițchi (în locul 
lui Brănișteanu) nu a schimbat 
datele problemei și Steaua s-a 
aflat în continuare la cîrma jo
cului, conducînd la un moment 
dat cu un avans substanțial : 
82—63 în min. 33 !

Și, în timp ce steliștii evo
luau constant bine, dinamoviș- 
tii comiteau greșeli după gre
șeli. Niculescu, David și Uglai 
au pierdut multe mingi sau, pur 
și simplu, Ie pasau... adversa
rilor. Vinereanu și Ionescu, cei 
care trebuiau să asigure su
premația sub panouri, au fost

Paul IOVAN

(Continuare In pag a 4-a)

4-3 CU FARUL
decor... hibernal, cu ninsoare, 
frig șl, în consecință, un teren 
(Olimpia) înmuiat zdravăn. în 
atare condiții, spectacolul aș
teptat a fost afectat din start, 
numeroasa asistență fiind, in 
schimb, conectată la o dispută 
aprigă, cu rezultatul sub sem
nul incertitudinii pînă în final, 
eforturile depuse de componen- 
ții celor două echipe de frun
te ale rugbyului românesc me-

Geo RAEȚCH1

(Continuare In pag. 2—3)



' Divizia „A“ de volei
Echipei, oaspete s-au întors du

minică cu o recoltă bogată de 
puncte. Marea surpriză a etapei 
a furnizat-o formația lui s. Chi- 
rită, Flacăra roșie București, care 
a Întrecut în fief-ul dinamovist 
pe campioana țării.

FEMININ
GRUPA I VALORICA

DINAMO BUCUREȘTI — FLA- 
CARA ROȘIE BUCUREȘTI 0—3 
(—7, —12, —10). Excelent coordo
nate In joc de ridicătoarea Corina 
Olteanu. echipierele de la Flacăra 
roșie — Viorica Birsâșteanu (Doina 
Chirie), Mariani Olteanu (Cristina 
Anton), Niculina Bujor, Nicoleta 
Stanciu și Viorica Niculescu — 
s-aii aliat (cu excepția startului 
în setul 3) la cirma partidei, do- 
vedlndu-se superioare dinamovis- 
telor in toate compartimentele. 
Flacăra roșie a condus detașat 
pe tabela de scor : 10—3 și, res
pectiv, 8—0, 12—6 în primele două 
seturi, a tost condusă (1—4), dar 
a egalat la 8 și la 10, apoi s-a 
desprins în învingătoare în cel 
de al treilea. De la campioane, 

, ceva mai bine a jucat Doina Mo- 
roșan. Foarte bun arbitrajul cu
plului D. Rotaru — D. Rădu- 
lescu.

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU — 
UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA 1—3 (13, —10. —12, —12). 
După un prim set echilibrat, 
oaspetele au dominat partida, a- 
vînd un serios atu în mobilitatea 
și exactitatea apărării din linia 
a doua. Victoria lor este merita
tă. S-au remarcat Monica Ș.uș- 
man (cea mai bună din teren) 
și Mirela Nistor — de la învin
gătoare, Carmen Dobre — de la 
învinse. (Sebastian BEU, coresp.).

FARUL CONSTANTA — C.S.U. 
GALAȚI 3—0 (12, 9, 13). Tntîlni- 
rea dintre cele două preten
dente. în ultimii ani, la treapta 
a doua a podiumului n-a mai 
fost echilibrată ca în trecut, ci 
dominată de localnice, care au 
încheiat conturile în numai o 
oră de joc. Remarcări : Doinita 
Dimofte, Elena Cucos și Mirela 
Cazangiu, respectiv Ileana Ber- 
dilă (Cornel POPA, coresp.).

GRUPA A Il-a VALORTCA
RAPID BUCUREȘTI - ȘTIIN

ȚA BACAU 2—3 (11, —10, 8, —12,

flACĂRA ROȘIE ÎNVINGE
—9). Giuleștencele au trecut pe 
lingă prima lor victorie in cam
pionat, ratînd finalul setului 4, 
în care au condus cu 7—4 și 
11—9. Dispunînd de o echipă În
tărită față de ediția trecută 
(cu Georgeta Popescu la pupitru 
și cu o tînără de frumoasă 
perspectivă, Aurelia Preda), Ra
pid poate emite mai multe pre
tenții acum, dar lidera sextetu
lui, Ileana Tîrnoveanu, dă sem
ne de oboseală... Decisive in 
meci s-au dovedit serviciul, 
forțat cu bune rezultate de am
bele părți (îndeosebi Eugenia 
Panait la oaspete și Aurelia 
Preda la gazde) și robustețea 
superioară a băcăuancelor, care 
le-a permis acestora o eficiență 
mai mare în final. Arbitri : I. 
Pintea — 1. Armeanu (A.B.).

PENICILINA IAȘI — CALCULA
TORUL BUCUREȘTI 3—2 (—4, 10, 
—10, 12, 1). Cei peste 1 000 de 
spectatori prezenți în sală au 
asistat la un joc frumos, în care 
de la gazde s-au evidențiat Cris
tina Blaga și Tatina Popa. (A- 
lexandru NOUR, coresp.).

DACIA PITEȘTI — CHIMIA 
RM. VÎLCEA 3—1 (7, 13, —15, 8). 
Victorie netă a gazdelor, în pre
zența a peste 2 000 de spectatori. 
Remarcate : Maria Enache, Co
rina Holban, Valentina Rădu- 
lescu, respectiv Ioana Cotoranu 
și Marilena Dubinciuc. (Narcisa 
l'EȚEANU, coresp.).

MASCULIN
GRUPA I VALORICA

STEAUA BUCUREȘTI - 
C.S.M.U. SUCEAVA 3—0 (6, 3, 9). 
tn formația Ionescu (Pădurețul, 
Constantin, Șoica (Haiduc),
Pralca, Dascăîu, Penteîescu, viee- 
campioana a făcut sîmbătă o 
partidă remarcabilă, demonstrînd 
mobilitate, multă vigoare și si
guranță în execuții, precum și 
o bună orientare tactică. Un 
semn bun pentru elevii lui G. 
Bartha și V. Dumitrescu în ve
derea startului în noua ediție a 
„Cupei cupelor". în care de 
data aceasta Steaua poate să 
obțină rezultate superioare. De 
Ia suceveni, dominați copios, a 
jucat mai bine Popescu. Sigur
ț—~r-.-—-—— -T——

NET. PE CAMPIOANA!
arbitrajul : I. Stoica — V. Sân- 
dulcscu. (A. B.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
DINAMO BUCUREȘTI 2—3 (9, 10, 
—8, —8, —11). In formație rema
niată, campionii nu mai au for
ța de altădată, fapt pentru care 
s-au și văzut conduși cu 2—0 
la seturi. în continuare, însă, 
gazdele au făcut multe erori, 
mai cu seamă la serviciu (23 de 
greșeli !), permițînd bucureșteni- 
lor să preia inițiativa și să răs
toarne rezultatul în favoarea lor. 
Cei mai buni: Mîțu și Urzică, res
pectiv Pop și Enescu. (Constan
tin CREȚU, coresp.).

UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIO
VA — EXPLORĂRI ȘTIINȚA BA
IA MARE 3—1 (—8, 5, 10, 3). Jocul 
a fost mai echilibrat în seturile 
1 și 3 (în primul, la 8—8 s-a a- 
juns după 26 de minute !), in 
rest dominare netă a craiovenilor. 
Remarcați : Stoian, Pascu, Scho- 
berl, respectiv Corcheș și Mo- 
roianu. (Mircea VLADOIANU, 
coresp.).

GRUPA A II-a VALORICĂ
CALCULATORUL BUCUREȘTI 

— RELONUL SAVINEȘTI 2—3 
(—8, —6, 5,11, —6) Bucureștenii au 
fost surprinși de la început de 
prestația viguroasă a oaspeților, 
care au luptat mult, avînd atac 
și blocaj eficace. Cu eforturi mari 
și cu mai puține greșeli în setul 
4, Calculatorul a restabilit ega
litatea pe tabela de scor. Final 
însă remarcabil al Relonului și 
victorie meritată. S-a remarcat 
întreaga echipă oaspete, cu men
țiuni pentru Rădulescu și Buruș. 
(Nicolae MATEESCU).

A.S.A. ELECTROMURES TC. 
MUREȘ — ELCOND DINAMO 
ZALAU 2—3 (8, —8, 8, —12, —5). 
în momentele-cheie, oaspeții au 
fost mai deciși. Remarcați : 
Ștreang, Strauff și Ciontoș de la 
învingători, Săniuță, Baidoc și 
Cimpean de la învinși. (Con
stantin ALBU, coresp.).

C.S.U. ORADEA — TRAC
TORUL BRAȘOV 3—2 (9, —14, 11, 
—12, 5). Remarcați: Tudoran, Țer- 
bea, Teleagă, respectiv Huștiu, 
Cosma șl Ferarîti. Excelent arbi
trajul cuplului R. Farmuș — I. 
Rusu. (Tlie GIIIȘA, coresp.).

Divizia „A“, etapa a 13-a

IA sHrșitul primei părți a campionatului de rugby
(Urmare din pag. 1) dueanu, Zafiescu II — Dara

ban (min. 70 Caragca), Vereș 
— Gheorghe (min. 56 Pașcu), 
Gh. Ion, Bucan ; FARUL : Gh. 
Florea — Plloțschi, Holban, 
Varga, Gh. Dinu — V. Ion, N. 
Dinu — Tudor, Șt. Constantin, 
Gioglca — Pavel (min. 46 Du
mitru), Gaian — Prisecaru 
(min. 60 Arvinte), Grosu, Io- 
niță.

în celelalte jocuri din SE
RIA I :

T.C. IND. MIDIA — C.S.M. 
SIBIU 7—16 (3—10). Meci foarte 
disputat, cîștigat de puternica 
echipă sibiană, gazdele ratînd 
incredibil situații de eseu. Au 
marcat Capiat — eseu, Nica — 
drop, respectiv Mitocaru, Ama- 
riei — eseuri, Ignat - 
l.p.c., transf. A arbitrat 
Pavlovici (București).

„U“ 16 FEBRUARIE CLUJ- 
NAPOCA — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI 12—10 (9—4). Meci viu 
disputat, victorie meritată. Au 
marcat : Copil — eseu, Răcean

ritînd toată lauda. în lupta 
pentru un balon greu contro
labil â avut' cîștig de cauză 
Dinamo, mai puternică pe îna
intare (constănțenilor le-au lip
sit două „piese" importante din 
linia I — Opriș și Grigore, 
suspendați) cu foarte tînărul 
și talentatul Răducanu, adjude- 
cîndu-și in multe rînduri dis
puta în margini. în compania 
redutabililor prinzători Șt. Con
stantin — Gaian și, am zice, 
cu un plus de decizie. Farul a 
menținut vreme bună echili
brul, a avut în V. Ion un ju
cător care a șutat inspirat, 
exact, a „legat" două acțiuni 
incisive în prima parte, lipsite 
insă de continuitate în „22“-ul 
advers.

Bucureștenii au început jo
cul cu aplomb și, după ce I. 
Constantin și-a încercat, fără 
rezultat, șansa din lovitură de 
pedeapsă (min. 6) și drop (min. 
12), au purtat, în.. pscFiv’Oatan^'l- esetFbobre"^Krt 2 —a__ * _ -î. . m . «e» w - . . _

l.p., 
Al.

FI. Zamfirescu. (AI. CARNA- 
BEL).

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA _ CONTACTOARE BUZĂU 
7—9 (7—9) ! După ce au reușit 
un eseu (Niță) și Grigoraș a 
transformat o l.p., timișorenii 
au „dispărut", surprinzător, din 
joc, permițînd oaspeților o ne
sperată victorie, prin punctele 
marcate de A. Dinu 2 și Gomo- 
escu — l.p. Arbitru : S. Marin 
— Buc. (C. CREȚU, coresp.)

HIDROTEHNICA MILCOV 
FOCȘANI — POLITEHNICA 
IAȘI 15—6 (6—0). Au marcat : 
Mihai — eseu, 2 l.p., transf., 
Mihăilă — drop, respectiv Mi- 
titelu — 2 l.p. (FL. JECHEANU, 
coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — GLO
RIA PTT ARAD 10—6 (10—3). 
Joc viu disputat, cu faze fru
moase. Realizatori : FI. Radu — 
eseu, Stănescu — 2 l.p., res- 
pectiv Leca — l.p., l.p.c. A ar
bitrat buzoianul Gh. Voinea. 
(N. ȘTEFAN, coresp.)

50 de metri, stopat cu vădită 
dificultate. în replică, V. Ion 
execută, în minutele 16 și 18, 
două l.p., ratînd-o cu puțin 
pe ultima. Și tot el conduce ac
țiunea " 
irosită 
Pentru
Holban 
soluția . _ _____
constănțeană.

După pauză, Dinamo avan
sează treptat, dar sigur. I. Con
stantin irosește lovitura de pe
deapsă din min. 46, iar patru 
minute mai tîrziu vine unicul 
eseu al partidei — unul, dar 
de toată frumusețea : balon 
cîștigat de grămada bucureștea- 
nă, Parasehiv îl deschide iute 
pe Aldea, experimentatul inter
național „urcă" viguros, pasea
ză la interior lui I.ungu, acesta 
îi transmite lui ZAFIESCU II, 
care plonjează în forță. V. 
ION execută ireproșabil, după 
cinci minute, o l.p.: 4—3, rezul
tat final. Arbitrul bucureștean 
Fl. Dudu a avut o misiune di
ficilă, de care s-a achitat bine. 
DINAMO : Petre — FI. Ionescu, 
Tofan, Ltingu, Aldea — I. Con
stantin, Parasehiv — Doja, Ră-

frumoasă din min. 22, 
în centrul atacului... 

ca după zece minute 
să aleagă, neinspirat, 

șutului in faza ofensivă

l.p., Bezărău — l.p. A condus 
ieșeanul Gh. Prisăcaru. (OL. 
LAZĂR, coresp.)

C.S.M. SUCEAVA — C.S.U. 
CONSTRUCȚII SPORTUL STU
DENȚESC 19—9 (4—3), LOCO
MOTIVA PAȘCANI — RUL
MENTUL BIRLAD 10—3 (7—3). 
(Corespondenți : I. Mîndrescu, 
V. Apostol).

STEAUA — R.C. GRIVIȚA RO- 
disputat anti-

8 0 1
6 1 2
5 0 4
4 1 4
4 0 1
4 0 5
4 0 5
3 0 6
3 0 6
3 0 6

meciȘIE 24—13, 
cipat.

1. STEAUA
2. C.S.M. Sibiu
3. Șt. Petroșani
4. Grivița Roșie
5. Sportul stud.
6. „U“ 16 Febr.
7. Rulm. Bîrlad
8. Loc. Pașcani
9. T.C. Ind.

10. CSM Suceava
SERIA A II-a
MAȘINI GRELE OLIMPIA

— ȘTIINȚA CEMIN BAIA MA
RE 7—4 (4—0). Oaspeții au în
ceput în forță, dar au slăbit 
ritmul, arătînd că rămîn... lei 
doar pe terenul lor. Gazdele 
și-au apărat corect șansa, ob- 
ținînd o victorie frumoasă. Au 
înscris Barbu — eseu, Buga
— l.p., respectiv Șugar — eseu. 
Bun arbitrajul constănțeanului

17
17
17
15
15
15

Cn

1. DINAMO
2- Farul 
a 94. n. Mare
4. -Contact. Bz.
5. Polit. Iași
6. Rapid
7. Mașini Grele
8. Gloria Arad
9. Hidrot. Milcov

10. „U“ Tim.*)

9 8 0 1 328- ai 26 
. . u j aro-«> zi 
9 5 0 4
9
9
9
9
9
9

.9
•) Penalizată cu 1

5 0 4
5
5«
6
6 
«

punct.

4 0
4
3
3
3
3

0 
o 
o 
o 
o

118- 79 
106-163 
148-102
86-187 
«5-225 
«3-151
78- 211
79- 234

19
19
17
17
15
15
15
14

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

ȘOIMAN IEȘE, TERHEȘ MARCHEAZĂ
„Alb-negril“ n-au mai realizat 

jocul bun din etapele precedente. 
Au fost invocate mai multe 
motive. Mai întîl timpul nefa
vorabil șl terenul acoperit cu un 
subțire strat de zăpadă și, în 
consecință, alunecos (a lat echi
pei obligată să se apere), tn al 
doilea rînd, absenta a trei titu
lari : Coraș si Bozeșan (cumul 
de cartonașe. au jucat la ti
neret și au înscris cele două 
goluri) precum și Hagi, gripat, 
care a intrat, totuși. în min. 46, 
fără să dea însă randamentul 
lui obișnuit. Așa stînd lucrurile, 
partida s-a desfășurat după un 
scenariu bine cunoscut, cu o 
echipă care domină teritorial, 
dar fără să-și creeze mari ocazii 
de gol (Sportul studențesc) și cu 
cealaltă grupată în preajma ca
reului propriu, capabilă să 
lanseze contraatacuri periculoase 
(S.C. Bacău). în primele 45 de 
minute a existat doar o singură 
Dosibllitate de deschidere a sco
rului, aceea a lui șoiman. din 
min. 26. cînd rapidul atacant 
băcăuan a șutat din întoarcere, 
pe lîngă poarta părăsită de Spe- 
riatu.

Presiunea buCureștenilor asiibra 
careului advers a crescut după 
pauză. lorgulescu a făcut „ro
cadă" cu Pană și internaționalul 
nostru a apărut deseori la 
cornerele sau centrările lui Hagi. 
Băcăuanii, harnici și tenace, au 
continuat Insă să se apere eu 
strășnicie si să iuțească prin 
același Șoiman, pe contraatac, 
pînă în momentul accidentării 
acestuia!. Și cînd partida părea 
că se îndreaptă spre un neaș
teptat 0—0. lată că în min. 79, 
Ia lin atac asemănător multor

SPORTUL STUDENȚESC 1 (0) 
S. C. BACĂU 0

Stadion Sportul studențesc; te
ren alunecos; timp închis, lapo- 
viță. Spectatori — circa 1000. 
Șuturi: 11—3 (pe poartă: 6—0). 
Cornere: 9—2. A marcat TERHEȘ 
(min. 79).

SPORTUL STUD.: Speriatu — 
M. Mihail. CAZAN, IORGULES- 
CU, MUNTEANU I — Țicleanu, 
PANA. Șerbănică (min. 46 Mun- 
teanu II) — FI. Grigore (min. 46 
Hagi), M. Sandu, Terheș.

S.C. BA.CĂU: Mangeac — An- 
drieș, Borcea, ARTENI, ELISEI— 
Tismănaru, Șoșu, Viscreanu, A-' 
VĂDANEI — ȘOIMAN (min. 71 
Bîscă), Mangalagiu (min. 60 Trîm- 
bițaș).

A arbitrat foarte bine I. Igna; 
la linie: I. Ferenczi (ambii din 
Timișoara) și V. Titorov (Drobe- 
ta Tr. Severin).

Cartonașe galbene: MANGEAC. 
La speranțe: 2—1 (0—0).

S im ii ....ni

altora, Mangeac a ieșit inoportun 
la o minge trimisă înalt în careu, 
balonul a fost respins pînă Ia 
18 metri, de unde TERHEȘ, cu 
genunchiul, l-a reluat cu boltă 
în poarta goală : 1—0. tn ul
timele secunde putea fi însă 
1—1, Tismănaru șutind tare la 
numai cîțiva centimetri de 
stîlpul din dreapta al porții 
gazde or și mijlocașul băcăuan a 
pornit spre vestiare marcat 
profund de neșansa sa la acest 
ultim șut al meciului.

Laurențiu DUMITRESCU

SCORUL - OGLINDA JOCULUI
PITEȘTI, 17 (prin telefon). Pe 

un teren extrem de greu, F. C. 
Argeș și Co-rvinul s-au angajat 
tn.tr-o luptă aspră, al cărei grad 
de încleștare n-a scăzut nici un 
moment. Echilibrul de forțe 
din teren, fizionomia de ansam
blu a partidei aveau să fie con
semnate fidel în final de tabela 
de marcaj, tn prima repriză, ca 
urmare a declanșării contra- 
a tacurilor (Văetuș și Petcu). 
oaspeții au avut în min. 17 o 
situație creată de Nicșa. Cris
tian intervenind în ultimul mo
ment. Pînă atunci, alb-violeții 
beneficiaseră și ei de două bune 
ocazid : în min. 3. „cap" Jurcă, 
Rudisulâ trimițînd îm corner ; tn 
mdn. 7 Nica șutează peste bară, 
de la aproximativ 8 m. Să mai 
notăm șutul puternic al lui 
Badea (mm. 10), care dă e moțăi 
solidei defensive huoedorene, 
mingea scuirgindu-se pe lîngă 
stâlpul (Ftri dreapta' porf.d oaspe
ților. Primul gol se va marca 
în min. 23, cînd Cristian lese Ia 
o minge lungă, dar semiluftează 
și PETCU, care urmărise cu In
sistență balonul, îl trimite în 
plasă. In min. 41, Rudisuli inter
vine șalvaitor la șutul lui Badea 
șl „forcingul“ gazdelor va fi 
răsplătit cu egalarea. care cade, 
în min. 45 : lovitură liberă exe
cutată de Dorel Zamfir. ..eanf‘ 
X3ANUTA Si 1—1.

Repriza a doua va fi domina
tă autoritar de pitteșteni. dar, pe 
fondul aces-teii s-u perionități. fci- 
registrăm manea ocazie a Cor- 
vinuilufi din min. 74 : contraatac 
Văetuș, centrare, reluare Gabor, 
Bobaru degajează de ne linia 
porții șl Stanca salvează o si
tuație foarte critică. Ultimii l 
sfert de oră va vedea defensiva

F.C. ARGEȘ 1 (1)
CORVINUL 1 (1)

Stadion „1 Mai"; teren greu, 
deszăpezit; timp friguros, a nins 
în prima repriză; spectatori — 
circa 5 000. Șuturi: 11—8 (pe poar
tă: 4—5). Cornere: 6—6. Au mar
cat: BĂNUȚ A (min. 45), respec
tiv PETCU (min. 23).

F.C. ARGEȘ: Cristian — Eduard 
(min. 69 Toma), Pîrvu, STANCU, 
TANASE — Șt. Badea, BĂNUȚA, 
Ignat — D. ZAMFIR, Jurcă, Ni
ca (min. 52 BOBARU).

CORVINUL: Rudisuli — NICȘA, 
MĂRGINEAN, Dubinciuc, Tîrno
veanu — STROIA (min. 84 G. 
Badea), Kleln, PETCU (min. 90 
Bardac) — Gabor, Cojocaru, 
VAETUȘ.

A arbitrat bine C. Gheorghe 
(Suceava): la linie: A. Comăncs- 
cu (Bacău) și V. Alexandru 
(Șucurești)..

Cartonașe galbene: NICȘA, E- 
DUARb, PÎRVU, PETCU.

La speranțe: 3—i (1—1).
e ■m,.i—■nn^-. „II, ■■,■■■■■■ 

hunedoreană luptând cro-ie pen
tru apăiranea egaluA-ui, dar, în 
meri. 76. era cit pc-ad să f'-e 
învinsă. Lovitura liberă indi
rectă de la 17 m îl pune pe Bo- 
baru în bună poziție de șut 
La 7 m, dar mingea trece pe 
lângă poarta Carvinulol. în ulti
mul minuit, Juncă se află la 
cîțiva metri de... gol. dar funda
șii centrali ai oaspeților reușesc 
in extremis lămurirea situației. 
O excelentă pairtidă de campio
nat, a două dintre merituoasele 
noastre divizionare ..A“.

Eftimie IONESCU

CAMPIONAT!!!. BE HOCHEI
In campionatul de hochei pe 

gheață, la București și Miercu
rea Ciuc, cele 4 componente ale 
grupei „A" și-au disputat, sîm
bătă și duminică; partidele du
ble sitem divizie. La București, 
Dinamo Buc. — Progresul 
Miercurea Ciuc 7—2 (0—0, 5—1, 
2—1) și... 4—6 (2—3, 1—1, 1—2). 
La Miercurea Ciuc, S.C. M. 
Ciuc — Steaua Buc. 1—2 (1—0, 
8—1, 8—1) șj... 5_2 (2—0, 1—2, 
X—0).

Mi

DESF
Conștient, 

unui lider 
și posesor 
stări de sp 
țească și-a 
rile de pre 
de a anii 
nilor prim 
WU“ Clui-I 
sub control 
ai Stelei, 
abili, avea 
repede, o 
loase, Bărt 
ca în mec 
Balint (mir 
gol. Desch 
gistrată în 
alizată însă 
penalty („f 
pra lui M 
arbitrul, d 
pe care nc 
avea să fii 
greșeală 
Aurel Ghe

După gol, 
ofensiva și 
a majorat 
Ind printr- 
la circa 25 
mai tîrziu, 
creat și el 
expediată i 
a fost parc 
oportun, 
mai clară 
oaspete, ca 
complexată 
a partenere 

Cam la 
petreacă lu< 
și chiar dii 
în care for 
în 10 oami 
eliminat pc 
la centrul 
Biro. A 1 
deposedare 
riscantă. C3 

vi!
CHIMIA 
VICTORIA

Stadion 
cu zăpadă; 
spectatori 
14—8 (pe p 
8—3. Au ni
— autogol) 
50).

CHIMIA:
Basno, PR1 
Vergu (mir 
deanu (min 
GEANU, Tr

VICTORIA 
80 Marcu), 
Vlad — Să
— lordache 
Glonț). D. !

A arbitrai 
dorescu; Ia 
(ambii din 
(Oradea).

Cartonașe 
PREDA.

La speran

SERIA I
F.C. CONSTANȚA — ARIPILE 

BACAU 4—0 (1—0) : Budi.ru
(min. 15 și 60), 11. Manea (min. 
73) și Dinu (min. 85).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — DU
NĂREA CALARAȘI 3—0 (1—0) :
Amarghioalei (min. 44), Vamasiu 
(min. 54) și Vasilache (min. 79).

OȚELUL GALAȚI — METALUL 
PLOPENI 2—o (2—0) : Lala (min. 
4, din 11 m) și Rotaru (min. 12).

CHIMIA FĂLTICENI — C.F.R. 
PAȘCANI 1—1 (0—1) : Antoni u 
(mîn. 61) pentru Chimia, Botez 
(min. 33) pentru C.F.R.

OLIMPIA RM. SARAT — 
F.C.M. PROGRESUL B RAIL A 
1—0 (1—0) : s. Ionescu (min. 15).

C.S.M. SUCEAVA — DUNAREA 
C.S.U. GALAȚI 1-0 (1-0) ; Ca- 
șuba (min. 33).

C.S. BOTOȘANI — MINERUL 
VATRA DORNEI 2—0 (1—0) : CtO- 
banu (min. 4) ș) Gruia (min. 54).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
F.C.M. DELTA TULCEA 2—1

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-FRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT
DIN 17 NOIEMBRIE 1985

1. Chimia Hm. V. — Victoria 1
2. F.C.M. Bv. — Gloria Bz. 1
3. F.C. Argeș — Corvinul X
4. Rapid București — F.C. Olt 1
5. „Poli" Tim. — F.C. Bihor 1 
«. Sportul stud. — S.C. Bacău 1
7. A.S.A. Tg. M. — Petrolul X
8. Brescia — Sambcnedettese 2
9. Campobasso — Lanerossi I

10. Catanzaro — Palermo X
11. Cesena — Lazio 1
12. Perugia — Pescara 1
13. Triestina — Bclogna X
Fond total de cîștiguri: 823,874 lei.

9 NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA LO
TO DIN 17 NOIEMBRIE 1985. FA" 
FA I. EXTRAGEREA I: 53 49 20 
72 66 61 89 23 61 4 57 43; EXTRA
GEREA a II-a: 81 76 83 12 29 2 
C3 22 36 9 « 74; EXTRAGEREA a 
III-a: 37 81 76 68 16 65 82 75 19 
S3 83 49; EXTRAGEREA a IV-a: 
21 7 47 55 31 39 77 8 10 35 45 57; 
FAZA a n-a. EXTRAGEREA a 
V-a: 47 3 16 88 85 54; EXTRAGE
REA a VI-a: 71 1 41 73 53 80; 
EXTRAGEREA a VH-a: 59 55 17 
51 30 78. FOND TOTAL DE CIȘ- 
TIGURI: 1.477.802 lei.

DIVIZIA „B“, ETAPA A 1
(1—0) : Sotir (min. 43), Gălațea- 
nu (min. 49), respectiv Dinescu 
(min. 50).

POLITEHNICA IAȘI — STEAUA 
MIZIL 9—0.

Relatări de la S. Nace, C. 
Rusu, T. Siriopol, D. Crăciun, T. 
Budescu, I. Mîndrescu, T. Ungu- 
rcanu. O. Bălteanu si Al. Nour. 
. ETAPA VIITOARE (duminică 
24 noiembrie) : Diraârea C.S.U. 
Galați — Mitnerul Vatra Domei, 
F. C. Canstetn'a — Olimpia Km. 
Sărat, C.F.R. Pașcani — F.C.M. 
Progresul Brăila, Dunărea Călă
rași — Ote’.ui Gaiaii, C.S.M. su
ceava — Prahova C.S.U. Ploiești, 
F.C.M. Delta Tuleea — PoHteii- 
nîea Iași, Chimia FăM-toanl — 
Ceahlăul P. Neamț. Steaua Ml-
Zii — Arip.iLa Bacău, Metalul
Plopend — C. S. Botoșani.

1. OȚELUL 15 12 1 2 38-10 25
2. Polit. Iași 15 10 4 1 21- 8 24
3. F.C. Constanța 14 734 19-10 17
4. Dunărea CSU 15 735 18-12 17
5. Steaua 15 726 19-17 16
6. F.C.M. Prog. 15 627 17-13 14
7. C.F.R. 15 546 20-20 14
8. CSM Suceava 15 546 15-16 14
9. FCM Delta 15 708 15-18 14

10. Ceahlăul 15 627 14-17 14
11. Olimpia 15 546 14-20 14
12. Prahova CSU 15 6 2 7 14-21 14
13. C.S. Botoșani 15 537 12-15 13
14. Dunărea Căi. 14 455 12-17 13
15. Metalul 15 528 23-20 12
16. Chimia 15 528 15-26 12
17. Aripile 15 357 16-29 11
18. Minerul 15 429 10-23 10

SERIA A ll-a
FLACARA AUTOM. MORENI — 

I.C.S.I.M. BUCUREȘTI 3—0
(2—0) : Nistor (min. 4), Cojocaru 
(min. 8) și Ștefănescu (min. 60/.

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — CARP AȚI MIRȘA 1—0 
(1—0) : Ene (min. 6).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — ȘOIMII I.P.A. SIBIU 
2—0 (1—0) : Răduț (min. 42) și 
Drăgoi (min. 49).

CHIMICA TIRNAVENI — 
I.C.I.M. BRAȘOV S—« (0—0) : 
Vitan (min. 52), Oprișor (min. 73 
Și 78).

TRACTORUL BRAȘOV — A- 
VîNTUL REGHIN 3—0 (0—0) :
Illntca (min. 69), Anghel (min. 
80) șl Marcăș (min. 86).

MUSCELUL CIMPULUNG — 
A.S. DBOBBTA TR. SEVERIN 
1—0 (0—0) : Pamfil (min. 48).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 3—2 
fi—1) : Mihalache (min. 15), 
Baciu (min. 53), Boțone.a (min. 
62, din 11 m), respectiv Gherase 
(min. 42, autogol) și M. Sanda 
(min. 88).

GAZ METAN MEDIAȘ — C.S. 
TIRGOVIȘTE 4—1 (1-0) : Har-
bădă (min, 40), Moș (min. 60), 
Ciofică (min. 68), Țiglariu (min. 
83), respectiv Chitaru (min. 81. 
din 11 m).

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI 3—1 (2—1) : Rădu-
Icscu (min, 3, din 11 m), Deneș 
(min. 8), Andrași (min. 74), res
pectiv Dragne (min. 10).

Relatări de Ia Gh. Ilinca, G. ■ 
Octavian. D. Mihail, I. Ducan, 
P. Dumitrescu, P. Mateoiu, Nic. 
Tokacek, M. Tacăl și L. Briotă.

ETAPA VIITO.ARE (duminică 
24 noiembrie) : I.C.S.I.M. Bucu
rești — Tractorul Brașov, Me- 
catndică fitnă Sbea-ua București — 
Gaz metan Mediaș, Carnați Mîr- 
șa — I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe. 
A. S. Drobela Tr. Severin — 
Automatica Buxjunești. Avintul 
Reghin — Muscelul Ctapulung, 
C.; s. Tîrgovjște ,— Eilectroputere 
Craiova, Șoiixni'i I.P.A. Sibiu — : 
Progresul Vulcan București,

Flacăra Ani 
m ica TSmăv 
— Sportul

1. FLACARi
2. Progresul
3. C.S. Tîrg
4. A.S. Dro
5. Chimica
6. Carpați
7. Tractorul
8. I.M.A.S.A
9. Electropu'

10. Gaz meta
11. Muscelul
12. Sp. munci
13. Automatii
14. X.C.I.M.
15. Șoimii I.]
16. Mec. fină
17. Avintul
18. I.C.S.I.M.

SER
JIUL PET 

BISTRIȚA 3 
pescu (miiin. 
Mulțescu (a 
Moga (imem. 
63. autogol).

C.I.L. SIC 
LUPENI 3- 
Cmitn. 26), C: 
și Caciureac

AURUL Bl 
ORADEA 2— 
17) și Oncu

STRUNGUI 
TURA ZALA 
delcu II (mi 
(mân. 7 și 5 
(min. 65).

MECANICA 
REȘIȚA 2—C 
(min. 32, dir 

40).
UNIREA A 

U.T. ARAD 
(min. 10, <
Triș (min. 31

Budi.ru


Foto : Iorgu BĂNICĂ

RAPIDA A LIDERULUI

CORNERE MULTE, FAZE PUȚINE
UNIV. CRAIOVA 
DINAMO
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STEAUA
„U" CLUJ-NAPOCA

2 (2)
0

Stadion Steaua; teren alunecos; 
timp închis, a nins tot timpul 
jocului; spectatori — circa 10 000. 
Șuturi: 15—10 (pe poartă: 9—3). 
Cornere: 8—1. Au ----_ marcat: MA-
JARU (min. 7, din 11 m) și BO-

uat 
5NI 
cri- 
de 

nut 
>i-a 
£ea 
îiui 
jșit 
azâ 
tiei 
dit 
;ită

LONI (min. 12).
STEAUA: Dueadam •—

BUMBESCU, Belodedici, 
BULESCU — BALINT, T. 
BOLONI, maiaru — ______ „
(min. 69 Bălan). Pițurcă (min. 75 
Radu II).

„U“ CLUJ-NAPOCA: Caval — 
Dobrotă, NEAMȚU, CIOCAN, 
BAGIU — Feșnic, Popicu, Biro 
(min. 62 A. STOICA), Bucur — 
Cimpeanu II, Fîșic.

A arbitrat cu multe greșeli A. 
Gheorghe (P. Neamț); la linie: 
V. Kurt (Medgidia) și D. Buciu- 
man (Timișoara).

Cartonașe roșii: T. STOICA. 
La speranțe: 5—1 (1—0).

lovan, 
BAR-

Stoica, 
Lăcătuș

CRAIOVA, 17 (prin telefon). 
Autentic decor de iarnă pe sta
dionul din „Bănie" (Irig, burniță 
alternind cu fulguială intermiten
tă începînd de sîmbătă seara). 
La acest tradițional derby al 
campionatului. fiecare formație 
s-a prezentat în teren cu cite 
o absență notabilă : Cămătaru
la craioveni, respectiv Rednic. 
Gazdele au început in forță 
partida, cu atacuri succesive 
spre poarta luj Moraru, dinamo- 
viștii fiind preocupați mai mult 
de închiderea jocului sau de 
temporizarea lui printr-o succe
siune de pase realizate în pro
pria lor treime. Craiovenii 
au comis, însă, greșeala de a 
aglomera jocul pe centru si mai 
ales de a pune preț pe centrări, 
cele mai multe eșuate, și au 
ignorat șutul de la distanță, 
recomandabil pe un asemenea 
teren care a solicitat la maxi
mum pe jucători și pe... arbitru. 
Așa se face că timpul primei 
reprize a curs fără folos, cro
nicarul notînd doar un raport 
de 3—1 la cornere pentru uni
versitari și numai trei faze 
mal deosebite : în min. 23,
reluarea lui MănăUă pe lingă 
poartă. (la centrarea lui Ad. 
Popescu) ; în min. 30 excelenta 
intervenție a lui Moraru la lo
vitura liberă executată de Iri
mescu și în min. 44 ..diagonala" 
lui Orac. irosită insă de Varga, 
într-un moment cînd bucurește- 
nli erau în superioritate nu
merică în apropierea buturilor 
craiovene.

Repriza secundă ' a fost trasă 
ca la indigo : gazdele, în aceeași 
criză de idei în ofensivă, iar 
Dinamo — calmă și sigură pe ea 
în apărare. Și, ca în primele 

CÎND GIUCHICI DĂ

o 
o

Stadion „Central"; teren moale; 
timp friguros, fulguială intermi
tentă; spectatori — circa 18 000; 
Șuturi: 9—6 (pe poarta: 4—1).
Cornere: 14—2.

UNIVERSITATEA: Lung — Ne
grilă, Tilihoi, ȘTEFANESCU, Un- 
gureanu — BADEA. Mănăllă, Ad. 
Popescu (min. 55 Gh. Popescu). 
Irimescu — Geolgău (min. 62 O. 
Popescu). Bîcu.

DINAMO: MORARU — IVAN 
AL. NICOLAE, ZARE. Topolinschi 
— VARGA. ANDONE, Suciu 
(min. 76 Văidean), Augustin — 
Dragnea. Orac.

A arbitrat foarte bine Ad. Po- 
rumboiu (Vaslui); 
Stănescu și — 
din Iași).

Cartonașe 
MANAilA. ______ _______

La speranțe: 2—0 (i—0).

la linie: M.
Șt. Rotărescu (ambii

șai bene: TILIHOI,
ANDONE. IVAN.

45 de minute. tot trei faze... 
speciale. In min. 61, Dragnea 
i-a servit o minge excelentă lui 
Augustin șl acesta a alunecat 
în careu, ștefănescu avînd 
șansa să respingă pericolul ; in 
min. 62, Tilihoi trimite afară, 
de la 6 metri, la o mare învăl
mășeală șl în min. 78 Moraru 
scoate de la colt. în corner 
șutul-bombă expediat de Negrilă. 
Așa s-a încheiat o partidă de 
mare luptă. în care Universitatea 
Craiova are de partea el doar 
un raport de cornere, care nu 
se trece însă tn... clasament.

Stelian TRANDAFIRESCU

DRUMUL LA MINGE

nulul o plagă deschisă, dar, 
petreeîndu-se pe un cîmp dQ joc 
accidentat, nimeni n-a putut să-1 
acuze „cu * . . - -
T. Stoica 
comis.

Ex-divizionara „B\ cum spu
neam, n-a manifestat curaj în 
joc nici cu „om în plus", singur 
A. Stoica, venit de pe banca 
rezervelor, încercînd prin cîteva 
șuturi de la -distantă, vigilența 
lui Dueadam. Și cum, de partea 
cealaltă. Steaua era și ea mul
țumită cu rezultatul fixat pe 
tabe’ă în start de partidă, nimic 
deosebit n-am mai consemnat 
oînă la fluierul final.

Gheorghe NICOLAESCU

mina pe inimă" pe 
de intenție la faultul

TIMIȘOARA, 17 (prin telefon). 
„Derbyul" echipelor cu minus 
3 la „adevăr" s-a încheiat cu 
victoria meritată a timișorenilor, 
o echipă care de cltva timp 
are alta „față" după un joc 
destul de bun. în care a fost 
vioara Intîi, dar șl F.C. Bihor 
a demonstrat valențe care o 
ridică — totuși — peste nivelul 
locului ocupat. Politehnica își 
demonstrează aptitudinile ofen
sive chiar de la început șl în 
min. 4, VLATANESCU pătrunde, 
„croșetează" doi adversari și șu
tează puternic din careu : 1—0.
Șl în continuare jocul lui „Poli" 
are cursivitate, studenții se 
mențin mal mult în jumătatea 
de teren a formației bihorene, 
dar nu vor mai înscrie nici 
un gol, cu toate că au avut 
suficiente ocazii ca de pildă 
cele din min. 12 — „cap" Ro
tariu, pe lîngă bară, din fața 
porții goale ; min. 28 — Vlătă- 
nescu șut de la 7 m in urma

„POLI" TIMISOARA 
F.C. BIHOR

Stadion „1 r*-;-, ____
timp friguros; spectatori — circa 
15 000. Șuturi: 7
7—2). Cornere: 5—2. __  _______
VLATANESCU (min. 4) și IONUT 
(min. 53).

„POLI": Molse — Șunda, IO
NUT, șulea, LEHMAN — SABOU, 
Oancea (min. 76 Bozeșan II), Ro
tariu — Viătănescu, GIUCHICI, 
Bolba.

F.C. BIHOR: BALASZ — DIA
NU, Ion Marin, Biszok, Kiss — 
Tămaș, Dumitrescu, Bucico — 
ILE. Georgescu, Mureșan (min. 
60 Clgan; min. 79 S. Pop).

A arbitrat cu unele greșeli N. 
Dinescu; la linie: A. Mițaru (am
bii din Rm. VîlceaK și I. Gher- 
gheli (Baia Mare).

La speranțe: 4—1 (0—0).

2 (1) 
0

Mai"; teren bun;

15—7 (pe poartă: 
Au marcat:

Șunda, IO-

DOMINAT Șl AU CIȘTIGAT MERITAT
10)

le, 
:e; 
•1 : 
re:
47

in.

in. 
:a,
51-
II-
.c.
in.
U. 
)V
65

o- 
eu 
ng

A,

RM. VILCEA, 17 (prin telefon).
PacV.da a tac:-put pe un covor 
alb de z. Spadă. foarte ncpTtatte- 
nos cu ambele echipe. Au fosl 
circa 10 minute fa care doar s-a 
al umecait, s-a lufteit și numai 
despre fotbal n-a putut fi vorba, 
încet, încet, jucătorii vîlceni au 
Început să construiască cu grijă, 
îndrepttadu-se spre poarta Vic- 

• torlei. iar formația bucuireștea- 
nă a prins să se apere, organi
zat, respltngtad totul. Au încer
cat gazdele, pe rind, poarta — 
Carabageac (mim. 18). Verigeonu 
(mta. 20), Treschta 
dar fămă rezultat 
principal datorita 
portarul bucureștean 
minat cu autoritate 
prim. ’ .
șut’juirt-centrări 
astfel ‘ '
gutuiri pe poartă : 7—0 la came
re) nu s-a concretizat. O repri
ză ta care Chimia a atacat con
tinuu. tar Victori» s-a apărat 
(nici un șut pe poarta vtlcent-

(min. 351 — 
praotibci, ta 
faptului că 
Niț.u a do- 
careul pro- 

A boxat de cinici ori la 
periculoase șl 

dominarea vilceaină (șase

inlor). Cea mai mare ocazie, 
mta. 30 : Bica a șutait puternic, 
iar Treschln, in traiectoria min
gii, la 3 m de poartă, a ratat 
devierea Ia poarta lui Nițu- 

La reluam:, fașă. Chimia a 
tranșat repede totul in favoarea sa. 
„Eroul" primei reprize. Nițu. a 
codat, primtod două goluri, care 
au adus liniște și satisfacție ta 
tribune. In min. 47, Verigeanu 
a executat o lovitură de colț, 
portarul NIȚU s-a Înălțat, a bo
xat defectuos... in plasa porții
sale și 1—0. prin autogol. fti 
min. 56, THLEȘPAN a Meu* o
cursă frumoasă pe extremă, a
urmat un șut-centrare șl Nițu a
Intimplnat mingea cu mina, dar 
n-a putut-o reține șl din nou a 
fost gol : 2—0. Din acest mo
ment a încercat să iasă la atee 
și Victorie, de cHeva ori, timp 
ta came au fost periculoase 
turMe lui D. Sava (mta. 63, 
75) pi Oustev (min. 65 , 78), 
ele nu au avut ca rezultat 
cit evidențierea portarului 
oaan Bavel.

li- 
av 
a.
21
20
19
17
16
15
15
15
14
14
14
14
14
13
13
13
13
10

C.F.R. 
Tirebi-

•U-
71. 

dar 
de- 

. vn-
___________ O victorie meritata 
• gazdelor, care au dominai »- 
fectiv întreaga partidă.

Modesto FERRARINI

MARILE OCAZII

unei pase de la Giuchlci, dar 
Balasz prinde excepțional : min. 
40 — același Rotariu. servit de 
Sabou, șut „pe lingă". F.C. Bihor 
a căutat în tot acest timp să-și 
fortifice apărarea și să contra
atace. dar cu puțin efect ; In 
min. 23, Biszok inițiază un 
contraatac frumos, care eșuează 
la linia de 16 m a studenților 
iar în min. 34 Dianu șutează 
peste poartă, după o incursiune 
Mureșan — lie. din poziție ex
celentă.

După pauză jocul are același 
aspect și, in min. 53, IONUȚ 
majorează scorul, Înscriind pri
mul său gol de cind joacă Ia 
„Poli", in urma unui corner 
excelent executat de către Giu- 
chici, care în acest meci a 
o/erit numeroase pase colegilor 
săi. Două minute mai triplu. 
Bolba are posibilitatea să mă
rească scorul din plonjon, dar 
același Balasz intervine salutar. 
Spre final, jocul este indlrjlt și, 
în min. 85, notăm ocazii de gol, 
mal intîi la poarta lui Balasz. 
prin Bolba, pentru ca, plecat 
imediat pe contraatac. Georgescu 
să fie faultat de portarul Moise, 
la 25 metri. Pe scurt, o partidă 
agreabilă. încheiată cu un re
zultat real.

Mircea TUDORAN

A 
)- 
), 
iv 
a.

00), respectiv Bitea (mta. 14, ddn 
11 m>.

MUREȘUL DEVA ■ 
TIMIȘOARA 2—1 (2—1) 
nici (mta. 3, dta 11 m), Neag
(min. 20), respectiv Stoișin 
(min. 7).

METALUL BOCȘA — MINE
RUL CAVNIC 3—1 (3—1) : (Ki
rn an (mta. 11), Roșea (min. ta), 
Mărgineanțu (men. 35). respectiv 
Ilin (mim. 6).

F. C. MARAMUREȘ BAIA 
MARE — OLIMPIA SATU MARE 
2—1 (1—0) : Condruc (mta. 44). 
Buzgău (mân. 76), respectiv Roa- 
tiș (mta. 57).

Relatări de la S. Băloi, I, 
Mihne. Al. Jurcă, O. Berbecaru, 
I. Slmlnie, I. Anghellna, I. Si- 
mion, T. Tăranu și A. Crlșan.

ETAPA VIITOARE (duminică 
24 noiembrie) : Mecanică Orăș- 
tie — Gloria Bistrița, Minerul 
Lupani — Strungul Arad, Unirea 
Alba lul’a — Jiul Petroșani, Au
rul Brad — C.I.L. Sighet, C.S. 
U. T. Arad — Minerul Cavnto, 
Armătura Zalău — C.S.M. Reșița, 
înfrățirea Oradea — Metalul 

Olimpia Satu Mare — 
Deva, C.F.R. Timișoara

Bocșa., 
MiureșulL

ei F. C. Maramuines Ba’a Mare.
4) 1. JIUL 15 11 2 2 24- 8 24

2. F.C. Maram. 15 8 4 3 23-10 20A. 3. Gloria ' - 15 8 3 4 36-12 19
n. 4. Olimpia 15 7 3 5 28-18 17
L-

5. C.S. U.T.A. 15 8 0 7 22-21 16
6. C.I.L. 15 7 2 6 17-22 16
7. Mecanica 15 6 3 6 26-25 15

ia 8. C.S.M. Reșița 15 6 3 6 15-14 15
ic 9. Minerul Cav. 15 7 1 7 21-22 15

10. C.F.R. 15 6 2 7 17-13 14
4. 11. Aurul 15 6 2 7 15-17 14
ru 12. Mureșul 15 7 0 8 15-23 14
ie 13. Metalul 13 6 2 7 21-33 14

14. Strungul 15 5 3 7 23-24 13
5. 15. Unirea 15 6 0 9 22-30 12
a 16. înfrățirea 15 4 3 8 10-15 11
>, 17. Armătura 15 4 3 8 10-25 11
1. 13. Minerul Lup. 15 4 2 9 12-25 10

BRAȘOV, 17 (prin telefon). 
Decor de iarnă ta orașul de la 
poalele Timpei, cu ninsoare, cu 
zăpadă pe teren, pe care, cu e- 
farturt. gazdeSe l-eu cunătat cu 
IO jumătate de <taă Snaântea 
partidei, tn asemenea oojWrițB 
„meteo", taiuianlrea, mal alete 
Wb aspect tehnic «1 tactic. N 
avut de sudterta, pe primul ptan 
stttatadu-se puterea de luptă, 
angajamentul fizic. Ftacste. tot 
ta prim-plan au fost gazdeSe. 
care aveau neapărat nevoie de o 
victorie. Și succesul lor este me- 
rtnait dacă avem tn vedore pcel 
riioedole mai lungi de dominare. 
Dar s-a Tatat incredibil, tar Ben-....., •-------------  1------- <_. „i------------ cu

al 
jo- 
nu 
10, 

L Crame n

ța B-a jucat pur și simplu < 
norvlli colegiilor de echipă șl 
spectatorilor. Cum tacepune 
cui, se părea că brașovenii 
Vor avea probleme. In min, 
la o fază Barbu " 
(excelent avantajul lăsat de ar
bitru), ȚALNAR a înscris de la 
18 m. In min. 30 era 2—0 : com
binație reușită între ȘOARECE 
șl Bonta, Iar cel dinții înscrie in 
colțul lung. Replica 
nu s-a lăsat așteptata și. 
ce Julis a "
41, fn min.
Comăncscu 
Șanta, Julis 
cu capul și 
mls in poarta goală.

La rotitoare, ..start" bun M 
oaspeților, cu 15 minute de im
itativă. cri ocazia tul Tulpan 
(min. 48), indecis tasă In «u<t. 
după care a uirmwt o perioadă 
fără faze de poarta, pentru ca 
finalul gazdelor să fie incan
descent. Dar, ta acest final, ta 
mim. 74, 73, 79, 81, 83. 85 Șl 80 
(cite ocazii, »u avut I. Cramer,

oaspeților
_________ ‘ după 

ratat in min. 32 și 
44, la centrarea Iul 
șl la greșeala Iul 
a deviat balonul 
V. CRAMER a tri

ALE LUI BENȚA
21F.C.M. BRAȘOV 

GLORIA
(2) w

cu-Tineretului; teren 
zăpadă; timp friguros, 
iarnă; spectatori — cir-

Stadion 
rățat de 
decor de______________
ca 8 000. Șuturi: 13—7 (pe poartă: 
7—2). Cornere: 8—3. Au marcat: 
ȚALNAR (min. 10), ȘOARECE 
(min. 80), respectiv V. CRAMER 
(min. 44).

F.C.M.: Șanta — GyBrfi (min. 
M Bălan). MOLDOVAN, Naghl, 
MANDOCA — ȘOARECE, Spirea, 
Bența — Tălnar, L CRAMER, 
Barbu (min. 66 Batacliu).

■ GLORIA: LAZAR — Comănes- 
cu, Mircea, FL. MARIN, Tulpan 
T- Balaur, Profir (min. 68 Marcu), 
Șumulanschi, Tică — Julis. V. 
CRAMER.

Arbitrajul lui R. Matei, în ge
neral bun; la linie: V. Angheloiu 
și E. Pătrașcu (toți din Bucu
rești) — ultimul cu greșeli ta a- 
preclerea ofsaidului.

Cartonașe galbene: COMANES- 
CU, BENȚA.

La speranțe: 2—1 (1—1).

B.atac’i.u. Benta !). brașovenii nu 
reușesc să concretizeze, 
înscrie goluri ca și lăcuite, 
plus, ta "

să
____ . , In 

____ ___ min. 81, Comănescu a 
degajat din fata porții, iar Lazăr 
s-a remarcat intervenind In ex
tremis la șutul lui Mand-oca sau 
deposedtadu-1 pe Benta, ca un 
adevărat fundaș. în acest final 
fterb’inte, tus’erul Pătirașeu s-a 
utait trectad cu vedenea ofsai
duri mari, care puteau însemna 
goluri

Constantin ALEXE

Un nou asalt al rapidiștilor la poarta lui Anghel
Foto : Aurel D. NEAGU

DE LA 0-2 LA 4-3!
Un meci disputat, din primul 

pînă în ultimul minut, cu un 
început șl un final imprevi
zibile. Era minutul 1 cînd Pena 
a luat o acțiune pe cont pro
priu, a centrat pe partea opusă 
la M. Popescu, a urmat recen- 
trarea și BĂLĂCI a reluat 
fulgerător la vlnclu, deschizînd 
scorul. Descumpăniți, feroviarii 
nu-șl găsesc deloc cadența. nu 
leagă jocul șl in min. 8, 
oaspeții ratează o mare ocazie 
prin Bălăci, care trimite spre 
poarta goală. dar balonul se 
oprește In zăpadă. Un contraatac 
ca la... carte, pe traseul Balacl — 
Crișan — LEȚA, se încheie cu 
lovitura de cap a ultimului și 
tabela arată In min. 26 2—0
In favoarea oaspeților. Giulestenii 
încheie repriza ceva mai bine, 
dar nu reușesc să reducă din 
handicap, deși Țîră (min. 29 
șl 45) șl Rada (min. 34) ratează 
din apropiere.

La reluare. F.C. Olt încearcă 
să păstreze rezultatul, cu prețul 
unei defensive exagerate. In
vitată la joc. echipa feroviară, 
mult mal decisă ca în primele 
45 de minute se dezlănțuie, 
domină cu fundașii la centru 
șl. în min. 53. AGIU înscrie cu 
capul, dar în faza premergătoare 
golului, Damaschin II s-a aflat 
în ofsaid, semnalizarea de la 
margine a tușierului M. Neșu 
fiind ignorată de „centralul" 
S. Necșulescu. Golul a încălzit 
tribunele și a dat „aripi" ju
cătorilor giuleșteni, care, in min. 
62, au reușit să egaleze, prin 
GOANȚA, care a reluat In plasă 
mingea centrată de Manea. In 
min. 66 ei au luat conducerea 
prin RADA cate a reluat din

RAPID 4 (0)
F.C. OLT 3 (2)

Stadion Giulești; teren moale, 
acoperit cu zăpadă; timp noros, 
ninsoare; spectatori — circa 5 000. 
șuturi: 9—3 (pe poartă: 5—3).
Cornere: 6—4. Au marcat: AGIU 
(min. 53), GOANȚA (min. 62 și 
84) și RADA (min. 66), respectiv 
BĂLĂCI (min. 1). LEȚA (min. 
26) și TURCU (min. 77).

RAPID: Mânu — Marinescu,
Rada, CIRSTEA, Bacoș — Croi- 
toru (min. 46 DAMASCHIN II), 
ȘT. POPA, GOANȚA — Țîră, A- 
giu, MANEA (min. 88 Mincu).

F.C. OLT: Anghel — Laurențiu, 
M. ZAMFIR, Martinescu, Minea 
— M. Popescu, DONOSE, Leța, 
BĂLĂCI (min. 65 Turcu) — Cri
șan, Pena (min 74 Georgescu).

A arbitrat satisfăcător S. Nec
șulescu; la linie: I. Tănase (am
bii din Tîrgoviște) și M. Neșu 
(Oradea).

Cartonașe galbene: M. POPES
CU, CIRSTEA, MÂNU.

La speranțe: 1—1 (1—0).

«■■I —.IFF,

apropiere balonul respins de
fectuos de Anghel. la șutul 
expediat de Goanță. Se părea 
că Rapid se îndreaptă spre 
victorie, dar a venit minutul 77 
și o dată cu el golul egalizator 
marcat de TURCU. tnttlnirea 
se îndrepta apoi spre o lemiză, 
insă, în min. 84, GOANȚA a 
Înscris golul victoriei rapidiste, 
cu concursul neinspiratului portar 
Anghel.

Gheorghe NERTEA

PLOIEȘTENII AU „GĂSIT" ȘAHUL ETERN
TG. MUREȘ, 17 (prin telefon).

Dta antacipcăriile pe margi
nea acestei întâlniri, desfășurarea 
primelor 45 de minute a păstrat 
doar caracteristica zonei din cla
sament ta came se află cele 
două echipe. Am asistat, deci 
la o repriză liniștită, chiar ob
sedant de ealmă, tn care gaz
dele. deși s-au aflat aproape ta 
permanență ta terenul ptoiies- 
tean, n-au izbutit mai deloc să 
găsească vreo breșă ta dispozi
tivul advers. Tribunele s-au dez
morțit cit de cît doar la suituri
le lui Muntean (mfn. 11), Both 
(mim. 19) și Szabo (mta. 36), ul- 

puntadu-l pentru prima V-SlTâ ÎX» 1.74,n rx», Ti r—X
sa de consistentă ih joc a echi
pei mureșene a fost generată 
de o supărătoare imprecizie a 
paselor, ta timp ce betonata 
defensivă plodeșteană s-a remar
cat printr-un marcaj strict. Doar 
prin asta s-a remarcat Petrolul, 
pentru că ta planul ofensiv 
oaspete nu s-au prea văzut, 
portarul Varo, „deranjat" doar 
de cele câteva mingi trimise a- 
casă de coechipieri, fiind. ta 
fapt, al... 3 901-lea spectator i

La reluare, ploteștenii au avut 
c4teva zvicntrt ofensive, după 
cane s-eu retras pe poz-ițiilc ini
țiale. Mureșenii au făcut două 
Înlocuiri, au schimbat în oare
care măsură și turația, nu tasă 
și exprimarea ta joc. care a fost 
la fel de stereotipă, fără clarita
te, ca să nu mai vorbim de con
sistență. Prima ocazie a repri-

A.S.A. 0
PETROLUL 0

Stadion Municipal; teren foarte 
bun; timp friguros; spectatori — 
circa 3 000. Șuturi: 9—5 (pe poar
tă: 3—2). Cornere: 7—3.

A.S.A.: Varo — Szabo, Jenei, 
ISPIR Fodor — L. POPA, Both 
(min. 46 Dumitrescu), Marton 
(min. 46 Botegan) — Muntean, 
Fanicl, Soare.

PETROLUL: JIPA — Costin, 
BUTUFEI. PITULICE. Ștefan — 
Mocanu, Catinca, O. Grigore, 
Crîngașu — I. Solomon (min. 65 
Panou), I. Gușe (min. 78 la- 
mâncl«rt>itrat Dine ------
(Deva); la linie: A. Cuzmanoviei 
(Reșița) și N. Voinea (București).

La speranțe: 6—3 (0—1).

• ......

zoi secunde a avut-o Petrolul, 
ta min. 70, cind Varo a deviat 
mingea ta corner, la șutul iui 
Mocanu. Totul s-ar fi putut de
cide îsi min. 83. ctad Dumitrescu 
a taosit o imensă eltuațic, șutind 
pe lingă poartă, de la numai « 
m. tar la faza următoare Jipa 
a reținut cu siguranță mingea la 
șutai but Muirtean. de ta s m. 
tasarirtacție ta tribune, trucurile 
ta tabăra ploteșteonă. care pioa
să, pe ansamblu, cu un ptuncb 
meritat.

Adrian VASILESOJ

în al doilea meci al selecționatelor de juniori '88

ROMÂNIA - POLONIA 1-0 (0-0)
ALEXANDRIA, 17 (prin telefon). 

Pe o vreme potrivnică fotbalului, 
stadionul Automatica din locali
tate a găzduit partida revanșă 
dintre selecționatele de juniori 
U.E.F.A. ’88 ale României și 
Poloniei. La sfirșitul celor 80 de 
minute de joc am putut con
semna cu satisfacție o frumoasă 
victorie a tinerilor noștri „trico
lori", cu 1—9 (0—0), după un 
joc dominat de la un capăt Ia 
altul de fotbaliștii români, preo
cupările oaspeților rezumîndu-se 
la a ridica o „redută" în preaj
ma propriului careu. In min. 6, 
Răducioiu are o bună posibilitate 
de a deschide scorul, dar pre
feră un dribling în plus In fața 
portarului. Terenul ușor alunecos 
are repercusiuni asupra modulul 
de exprimare a jucătorilor noș
tri șl, pînă Ia pauză, mai con
semnăm șutul lui Stanici, din 
unghi, care lovește plasa late
rală.

La reluare, jocul are, de ase
menea, un singur sens, către

poarta lui Grsezkohlak șl, in 
min. 45, o pătrundere în careu 
a lui Răducioiu este stopată prin 
fault. Dar penaltyul acordat este 
ratat de Stanici, care trage a- 
fară. Unicul gol al partidei este 
marcat în min. 71 : Stanici exe
cută Înșelător • lovitură liberă 
de Ia 39 m, portarul respinge, 
șl RĂDUCIOIU, pe fază, reia 
sub „transversală".

Arbitrul Gh. Constantin (Rm. 
Vilcea) a condus foarte bine for
mațiile :

ROMANIA: Tene — Tatu,
BUCUR, Stan, BALAN — MINEA, 
Titihazan (min. 53 Aprodu). Ștef 
— Oprea, RĂDUCIOIU, STANIOL

POLONIA : GRSEZKOHIAK — 
Pyc, Cymbala, GESIOR, Tan- 
deckl (min. 68 Mltferandu) — 
SZEWCZYK, Mazurek, Rutko
wski (min. 57 Majckinskl), Flat 
(min. 32 Dolega) — Dzieledziak, 
Pawlak (min, 41 Zabecki).

Mihai CIUCA



în Divizia „A" de palo

UN «V ONORAT: DINAMO - CRIȘUL
ARAD, 17 (prin telefon). In- 

tr-o organizare foarte bună, du
minică la amiază au luat stinși» 
jocurile turu'.ul II al Diviziei 
„A" de polo. Desfășurate în 
frumoasa p’scimă de pe maitu-i 
rile Mu!?eșu4ult partidele ultimei 
zile s-au caracterizat pniinrtir-o 
luptă acerbă, flecare dintre com
petitoare aruncmd în luptă ulti
mele resurse. Din această în
cleștare au rezultat meciuri 
frumoase, echilibrate, asa cum 
am doirl cit mad multe. De alt
fel. s-au îniiiiMt între ele ocu- 
pmnite’.e primelor sase locuri, a- 
d că echipele oare vor participa 
în continuare la turneele pentru 
desemnarea campioanei.

Cum era si firesc. ..capul de 
af's“ l-a constituit derbyu.l Di
namo — Crișul, ocupantele pri
melor două locuiri în clasament. 
După o partidă In care s-a lup
tat pînă la epuizare, bucureste- 
nli au Învins cu 10—9 (2—2, 2—3. 
2—1, 4—3). A fost cu adevărat 
tun darby onorat, merite reve
nind deopotrivă ambelor forma
ții. Jocul a început ceva mal 
lent, ambele echipe neriscind să 
se aventureze. Scorul a fost defi
cit's de Grisul, prin Gordan, în 
m'm. 2.30. După ce Uhgureanu a 
expediat mingea în bară. Hagiu 
a egalat din 4 m (ă—1., min.
3,51). Orădeni'l forțează. dar 
suturile lui Fejer sl Costrăș in- 
tttnesc barele. la mal puțin de 
30 dc secunde interval ; ■ apoi, 
ambii portari — Spinu și Rada 
— au intervenții salutare, tabela 
de marcaj modiflchtdu-se în 
mim. 6.13 — 2—1 pentru Dinamo, 
prin Hagiu, și Imediat 2—2 (mln. 
6,54), prin Gordan, ambii în 
superioritate. repriza termintn- 
du-se egal : 2—2. în „sfertul" al 
doilea. orădenM Iau conduc: 
nea prin Fejer (3—’, mim. 8,15). 
Hagiu, din 4 m. restabilind ega
litatea. în min. 8.41, pentru ca 
din nou campionii să la avans: 
4—3 Costrăș. min. 10.57. în su
perioritate. Același Hagiu ega
lează (4—4. mm. 11,34) si după 
ce Răducanu ..țintește" bara. 
Costrăș ișl aduce din nou echipa 
în avantaj : 5—4. in min. 13.17. A 
fost o repriză „încinsă", dar In 
limitele sportivității. De notat 
că din mim. 11.20, Garofeanu a 
fost eliminat pentru a treia gre
șeală. „cam ușor", după decizia 
arbitrului R. Nlchita. La înce
putul reprizei următoare. Cos
trăș. mărește avantajul forma
ției sale : 6—4. min. 14.44 în 
superioritate, iar Moiceanu re
duce din handicap *. 6—5. miin.
15.30. Din acest moment, _ cam
pionii expediază de două ori

pe con-
Gordam,

mtogaa în bare (Cosifcr&ș, 
braabac. în min. ÎS,15, și 
min. 19,40). A fost, poate, mo- 
■men>tul cane» cn’ișua. a ffîavat 
victoria. In min. 19,95, Răducanu 
egateaz'ă : 6—6, cal mart frumols 
gol iad turneului', după trei v-o- 
16"-uini succesive, pe traftectorlia 
Unguireanu — Moi.ceamiu — Ră~ 
ducanu — gol ! Ultima repriză 
debutează cu o paradă excelentă 
a lui Rada la șurtairt lud Șerban 
(miin. 3L/0)., apoi din nou Cos
trăș mat’jaază dito 2 m $!)., >pen- 
ttrni ca faza, con-tinuându-se la 
poanta cealaltă, să-l găsească în 
poziție exceterută pe Hagiu, care 
mscrie. în min. 23,06 Raț ega
lează, după ce MoHceamu în faza 
amtertoairă l-a „găsit** excelent 
pe Șerban,, scâpat pe contraatac. 
dar acesta naitează. Moiceanu 
înscrie în min. 24,38, în super lo
ritote, iar Gordan egaleaziă : 
8—8, în mito. 25,26, după trei ra
tam conseauttive afle luii Kiss și 
Rat ! DtoamovișiUii iau con- 
djucerea. prin Rus (9—8, min. 
26,20), dar Gordan egalează : 
fr—-9, min. 26.55. Cu numai 13 &e- 
cun.de înainte de • -—»
meciiuflud, Moiceanu 
șește relativ ușor 
tnăs și înscrie golul Victoriei : 
10—a, to mito. 27,47, moment to 
came arbitrul V. Median, care a 
comdius foarte bâne, îi eliimina 
făină drept de înlocuire pe Rus 

®i Gordian. pentru lovire recipro
că.

_în partida anterioară. Rapid — 
Steaua 7—5 (2—0» 4—3. 1—2, 0—0). 
Un meci în care napidlștiiL, mal 
a ten ți în apărare, cu un loc ma: 
elaborat, s-au impus în fața 
tinerilor podobștl militari. A- 
oeștla s-au întrecut parcă să lo
vească barele, iar Nuțu a ..reu
șit*1 chiar două autogoluri, este 
drept, involuntare. O partidă 
frumoasă, condusă corect d<* 
V. Goian șl V. Burdea. In pri
ma partidă a ultimei reuniuni 
Progresul București a întrecut 
Voința Cluj-Napoca — ’
(3—2, 3—1. 0—1. 3—3). 
joc echilibrat.

tn celelalte partide.
înregistrai

terminarea 
îl depă- 
pe Cos-

cu 9—1 
după un

S-au încheiat Campionatele europene de judo (tineret)

SPORTIVII ROMÂNI — 
DOUĂ MEDALII DE BRONZ

Dorin Drimbe Adrian Clinei

PROonvm ClUIMiiOR

1N „C.€.L‘‘ LI BASCHET

1

slmbărtâ, 
zu.l bâtele : 
șoara 6—5
Crișul — 
5—1. 5—3, 
jun. 20—2 
șl C.S.U.

disputate 
s-au înregistrai re- 
Steaua - I. L. Tlmî- 

- ’ - 2—1).(1—1. 1—1. 2—2. 
Progresul 18—5 (6—0.

2-1), Rapid — 
(0—0.. 6—1, 5—0.

— Lot jun.
(2—1. 3—1. 3—5, 3—2). tn 
rrreuirt : 1. 0
27, 3. Rapid 23,
Progresul 17. 6, Voința 10.

Dinamo
4.

30, 2. 
Steaua

Lot
4—D
11—9 

ctos.a- 
CfiliS-Ul

20. 5

Mihail VESA

DERBYUL LA BASCHET MASCULIN
(Urmare din pag. 1)

departe de valoarea lor recu
noscută. Antrenorul Gheorghe 
Novac a încercat, prin sfatu
rile și schimbările efectuate în 
echipa sa, să dea o altă tur
nură meciului șl părea că, va 
reuși acest lucru, atunci cînd 
elevii săi s-au apropiat pînă 
la 86—90. Dar, pe atacul „de 
sus" al lui Ionescu, acesta a 
ratat și Cernat a sancționat 
PJ°m8l We^mete^FâstiS 
Steaua s-a desprins în câștigă
toare. Cum acesta este primul 
dintre cele 7 meciuri Steaua — 
Dinamo din actuala ediție, să 
le așteptăm și pe celelalte ; 
probabil că abia după ultima 
lor partidă va fi cunoscută e- 
chipa campioană. Au înscris : 
Ernniraehe 11, Raisenbuchler 2. 
Cernat 33, Opșitaru 22, Neto- 
lițchi 10, Brănișteanu 10. V. 
Ion 5 pentru Steaua, respectiv 
Vinereanu 11, Braboveanu 13, 
Bărbulescu 1, Niculescu 30, 
Ionescu 9, Uglai 7 și David 17.

Arbitrii P. Pasere și C. Du- 
mitrache au condus fără gre
șeală un meci greu, dar dispu
tat într-o deplină sportivitate.

DINAMO ORADEA — RAPID 
96—88 (40—42). Gazdele au
lăsat o bună Impresie, reușind

TURNEUL FINAL
o

(Urmare din pag. 1)

tului, a primit un avertisment; 
cum mai avea două, el a fost 
descalificat. Nemulțumiți de a- 
ceastă decizie, brașovenii nu 
și-au mai apărat șansele, în 
continuare, la nivelul posibili
tăților — exceptîndu-1 pe Tra
ian Marinescu (68 kg) — fiind 
întrecuți cu ușurință. Și Stea
ua a înregistrat. în final, un 
scor net : 9—1. în ultimul tur, 
Steaua a încheiat repede „con
turile" cu Lemnarul Odorhei : 
10—0. Profitind de „căderea" 
dinamoviștilor. Vulcan a fost 
la un pas de o mare surpriză: 
4—6 cu Dinamo !

Pentru locul trei au concurat 
cu șanse foarte apropiate toate

I

DLEMONT, 17 (prin tele
fon). In sala de sport Be* 
jere au continuat sîmbătă 
și duminică întrecerile 
Campionatelor europene de 
judo pentru tineret (19—21 
de ani). După ce vineri, 
în prima zi a competiției 
continentale. Dorin Drimbe 
a cucerit medalia de bronz 
la categoria semlușoară, 
sîmbătă un alt sportiv ro
mân a urcat pe podiumul 
de onoare. Este vorba de 
Adrian Clinei, care a ob
ținut, de asemenea, „bron
zul", la categoria semi
grea. Aceasta, după cinci
victorii repurtate, fără ex
cepție, prin ippon ! In pri
mul tur, el l-a învins pe 
francezul C. Mazul, după care, 
în cel de al doilea, a dispus de 
spaniolul Val Caneras. A urmat 
intilnlrea din turul trei, cu H. 
Hoffman (R.F. Germania), în 
timpul căreia sportivul român a 
fost de două ori frustrat de vic
torie: o dată, atunci cînd Clinei 
a finalizat un atac viguros direct 
în ippon, dar arbitrii l-au apre
ciat în afara spațiului de con
curs; a doua oară, cînd sporti
vul român a finalizat un alt atac 
de yuko și nu i s-a acordat nici 
măcar koka ! In ultimele 30 de 
secunde ale meciului, Hoffman, 
care nu izbutise să finalizeze 
nici o acțiune, a avut un plus 
de inițiativă șl pentru aceasta, la 
hanței, a primit decizia de În
vingător. Intrat în recalificări, 
Adrian Clliict a dispus, pe rînd, 
de H. Virtanen (Finlanda), A. DI 
Octavio (Italia) și, in finala pen
tru medalia de bronz, de A. Ta- 
maș (Ungaria).

Tinărul Stelian Pătrașcu (su- 
perușoară) l-a Învins, în primul 
tur, la puncte (yuko) pe J. Mor
tensen (Danemarca), dar a pier
dut, la decizie, meciul următor, 
cu Y. Jegg (Austria), șl n-a be
neficiat de recalificări.

tn ultima zi a competiției con
tinentale, duminică, a concurat

și Petre Anițoae (mijlocie). El a 
obținut victorii în primele două 
meciuri, Intrecîndu-1 pe bulga
rul Kamenov prin ippon șl pe 
polonezul Render la puncte (yu
ko). In turul trei însă, Anlțoae a 
pierdut prin ippon în fata elve
țianului Giusani, iar în recalifi
cări a fost învins, tot prin ippon, 
de Fekete (Ungaria).

Iată clasamentele finale: cat. 
superușoară: 1. Le Ssonn (Fran
ța), 2. O. Catedra (Italia), 3. H. 
Ciparidze (U.R.S.S.) și J. Cernolț- 
kl (Ungaria); semlușoară: 1. B. 
Garabeta (Franța), 2. S. Marek 
(Polonia), 3. Dorin Drimbe 
(România) șl A. Șamkoev 
(U.R.S.S.); ușoară: 1. A. Soroev 
(U.R.S.S.), 2. B. Hajtos (Unga
ria), 3. J. Fuchs (Austria) șl C. 
Bickenbach (R.F. Germania) ; se
migrea: 1. II. Maijer (Olanda), 2. 
H. Blelerth (R.D. Germană), 3. 
Adrian Clinei (România) și A. 
Bernașvili (U.R.S.S.); grea: 1. A. 
Cubacikl (Polonia). 2. H. Serping 
(R.D. Germană), 3, A. Cubaladze 
(U.R.S.S.) șl R. Jorse (Olanda); 
semlmljlocie: 1. C. Tayot (Fran
ța), 2. A. Vismara (Italia), 3. H. 
Schade (R.D. Germană) șl S. Kle- 
șln (U.R.S.S.); mijlocie: 1. K. Lo- 
benstein (R.D. Germană), 2. F. 
Giusani (Elveția), 3. K. Khnorren 
(R.F. Germania) șl A. Fekete 
(Ungaria).

Sîmbătiă seara a avort, loc la 
Munchen tragerea la soiry în 
cupele euiropiante la basKShet. în 
„C.C.E.** (sferturile de finală), e- 
chiiipia fiamtoiină Universitatea 
Cluj-Napoca face parte din 
grupa „A“, alături de Vicenza 
(Italia*), Levski Spartak Sofia 
(Bulgaria) și Partizan Belgrad 
(Iugoslavia). Grupa „B“ este 
fărâmată dim T.S.K.A. Moscova 
(U.R.S.S.), Agon Dfîsseldorf 
(R.F.G.), Visoke Praga (Ceho- 
slowiaciiai) și Stade Franca îs Ver
sailles (JFinain'ț.a). Meoliujr.Xe s«e 
vor diasfăișuira după sisibemiul 
turneu tur (trei etape, în peri
oada 4 decembinhe 19®5 — 9 la- 
muianiie 1«9®6) și retur (itrei etape, 
în perioiada 14 — 30 fean’uaa'.ie). 
Semd£filnail>el«e se vor dispmta 
intra cîjșUng&tcarea gr. „A“ si 
a douia Clasată in gr. .,B“ și 
a^tâgăiboaireia gr. ,,B“ și a doua 
dha&ală Sn gir. ,,AM, la 20 februia- 
rie (tur) și 27 februarie (retur). 
Finala va avea loc la 20 martie, 
la Milano.

„UM Cluj-Napoca va dispu
ta în uirmătearea «or
dine : cu Levski Spartak <5.XII 
6i 16 1). cu -Vicanza (12.XII și 
23.D și cu Partizan (-9.1 șl 39.1).

HANDBALIST» NOȘTRI AU CÎȘTIGAT TURNEUL Dl LA BRAȘOV
In ultimul meci: România — Bulgaria 37-25

să cîștige toate meciurile dis- | 
putate în sala proprie. Antochi, | 
Rădulescu și Gellert au domi
nat prin înălțime și eficacitate ■ 
lupta din spațiul de „3 secun
de", iar Cristea, Costin și Kosa ' 
au fost „motoarele" echipei. Fe- 
roviarii nu s-au împăcat nici 
un moment cu postura de în- 1 
vinși, ei avînd cei mai buni 
oameni în A. Popovici (exce- I 
lent în partidele de la Oradea | 
și nu numai de aici), Ghiță și 
Suciu, care au fost foarte a- 1 -- ___Q_înoiirno —CZ~țPotcll~ I 
le“ gazdelor. Au marcat : Kosa ' 
12, Fodor 2. Flaundra 5, Ră- . 
dulescu 25, Antochi 11, Costin 
4, Gellert 11, Szabo 2 și Cristea I 
24 pentru învingători, respectiv 
M. Gabriel 9, A. Popovici 18.
M. Dumitru 2, Ghiță 18, Gh. I 
Dumitru 3, Sipoș 15, Suciu 21. 
Becea 2.

CELELALTE REZULTATE : ' 
Politehnica Iași — CSU Galați 
103—62 (51—30). Academia Mi
litară — Farul 98—74 (52—30), | 
,.U“ Cluj-Napoca — CSU Sibiu 
79—78 (43—28), Politehnica Iași [ 
— Academia Militară 61—58 
(34—32), ICED — Farul 83—68 
(39—30), Dinamo Oradea — CSU ■ 
Sibiu 106—97 (45—37, 91—91).
Steaua — „U“ Cluj-Napoca
85—62 (51—33), Dinamo Buc. — i 
CSU Galați 78—42 (44—23).

BRAȘOV. 17 (prin telefon). In 
Sala sporturilor a luat sfîrșit 
turneul internațional de handbal 
masculin la care au participat 
reprezentativele de seniori ale 
Bulgariei, Cubei și României. în 
ultima zi a competiției, echipa 
țării noastre a întrecut cu 37—25 
<21—11) formația Bulgariei, cîș- 
tigînd trofeul. Au înscris : M. 
Voinea 11, Covaciu 8. Mocanu 4, 
Grabovschi 3. Folker 3, Boroș 2, 
Vasilca 2, Giurea 2, Petre 1,

Bondar 1, respectiv B. Matcev 
7. Apostolov 4, Varbanov 4, 
Alexandrov 3, Barovschi 3. Ma- 
rinov 1, Martinov 1, Stanev 1, 
Georgiev 1. Au arbitrat foarte 
bine J. Kliment și G. Papp 
(Ungaria). Pe locurile următoare: 
2. Bulgaria, 3. Cuba. In deschi
derea partidei România — Bul
garia, divizionara WA** Dînamo 
Brașov a întrecut cu 27—24 
(12—8) reprezentativa Cubei. 
(Carol GRUIA — coresp.)

START ÎN „CUPA 
MONDIALA** LA ȘAH 

In prima rundă: România 
- U.R.S.S. 2,5-3,5

LUCERNA, 17 (prin telefon). 
SLmbătă, fin sada de festivnUti a 
CaziQKOud'ull diiin Duoamia (Elve
ția), a avut loc desch-jdetrea ofi- 
ciartâ a ,,Cup«di Mondiale“ la șah 
pe echipe. Zece reprezentebive 
de țări și continente (Africa, 
Argentina, Anglia, R. P. Chine
ză, Elveția, Franța — înlocuind 
echipa S.U.A., foirfiaiit — R.F.G., 
România, Ungaria, U.R.S.S.), ca- 
lifioaite în Întreceri pneliimtoane 
sau pe baza ordtoiîrt valorice. își 
dispută trofeul competiției, afla
tă la prima ediție.

în runda inaugurală, echipa 
României a jucat cu formația 
Uniunii Sovietice, principala 
favorită. După o luptă foarte 
sitrtosiăț, șaihiștiiii niOȘitni au cedat 
la limită : 2,5—3,5, Rontfze au
fost partidele (în ordinea mese
lor) Kairpov — Șu-bă, Ghindă — 
SokoQjov și Ioin-escu — Polu- 
gaevskl. La masa a 5-a, Valentin 
S'loliiaa (cu negmede) a reușit o 
frumoasă viteJbonie fin fa’.a l.ul 
A. Beliavskl, fosilul candidai la 
titlul monidtol.. Gheorghf.u a 
ptenduft la Imsiuipw, după între
rupere, iar Ghi’-țescu la Vaga- 
nian..

în celelalte meciuri din prima 
ru/nidă s-au toreglisteat rezulta
tele : Franța — Ungairia 1,5—<31,15 
(1) ; Argentina — R. P. Chineză 

2.5(1) ; Elveția — R.F.C„ 
2,5—1,5 (2); Africa — Anglia 0—6.

NICr VLAD — TRIPLU CÎȘTIGĂTOR LA BALCANIADA DE HALTERE
(Urmare dp pag. 1)

CAT. 82,5 kg: 1. a. ziatev
(Bulgaria) 380 kg; 2. Petre Be- 
cheru (România) 355 kg; 3. So
rin Anghel (România) 330 kg. 
Smuls: 1. Ziatev 170 kg; 2. Be- 
cheru 155 kg; 3. Anghel 150 kg. 
Aruncat: 1. ziatev 210 kg; 2. 
Beeheru 200 kg; 3. Anghel 180 kg.

CAT. 90 kg: 1. R. Teodosiev 
(Bulgaria) 390 kg; 2. Doru Aga- 
che (România) 337,5 kg; 3. B. 
Kristo (Iugoslavia) 300 kg. Smuls: 
1. Teodosiev 170 kg, 2. Agache 150 
kg; 3. Kristo HO kg. Aruncat: 1. 
Teodosiev 220 kg; 2. Agache 187,5 
kg; 3. V. Zrînici (Iugoslavia) 
187,5 kg.

CAT. 100 kg: 1. NICU VLAD 
(România) 400 kg; 2. V. Petrov 
(Bulgaria) 385 kg; 3. S. Blagoe- 
vici (Iugoslavia) 335 kg. smuls:

1. Vlad 185 kg (la a 4-a încer
care 190,5 kg — record național);
2. Petrov 175 kg, 3. G. Panas- 
hlostakis (Grecia) 160 kg. Arun
cat: 1. Vlad 215 kg; 2. Petrov 
210 kg; 3. Blagogvlcl 190 kg.

CAT. 110 kg: 1.' p. Kanev (Bul
garia) 375 kg; 2. Vasile Groapă 
(România) 355 kg, 3. M. Skender 
(Iugoslavia) 335 kg. Smuls: 1.
Kanev 170 kg; 2. Groapă 155 kg;
3. Skender 150 kg. Aruncat: 1.

Kanev 205 kg; 2. Groapă 200 kg; 
3. Skender 185 kg.

gat. +110 kg : 1. A. Kristev
(Bulgaria) 420 kg; 2. I. Tințaris 
(Grecia) 360 kg; 3. S. lovanovici 
(Iugoslavia) 332,5 kg. Smuls : 1. 
Kristev 190 kg; 2. Tințaris 160 kg; 
3. lovanovici 145 kg. Aruncat: 1. 
Kristev 230 kg; 2. Tințaris 200 kg; 
3. lovanovici 187,5 kg. La aceas
tă categorie. România nu a avut 
reprezentant.

FRANȚA, A 20-a CALIFICATA IN TURNEUL FINAL AL C.M.

LA LUPTE LIBERE I
celelalte patru formații. în fi- I 
nai, Vulcan, Hidrotehnica și | 
Lemnarul, după cum rezultă și 
din clasament, au totalizat a- I 
celași număr , de puncte, depar- | 
tajarea făcîndu-se în funcție de 
rezultatele meciurilor directe. ■

Iată rezultatele: Vulcan cu | 
Lemnarul 6—4 și cu Nicolina 
tot 6—4 (n.r. cu Hidrotehnica | 
se întîlnise în ajun șl, reamin- | 
tim, pierduse cu 4—5) ; Lem
narul cu Hidrotehnica 6—4 (sur- | 
priza zilei) și cu Nicolina tot I 
6—4 ; Hidrotehnica — Nicolina 
8—2. Clasamentul : 1. Steaua i
20 p, 2. Dinamo Brașov 17 p. I 
3. Vulcan București 11 p, 4. | 
Lemnarul Odorhei 11 p, 5. Hi
drotehnica Constanța 11 p, 6. i 
Nicolina Iași 9 p.

• TELEX • TELEX •
ATLETISM © Katreen Doere 

(R.D.G.) a cîștlgat maratonul de 
la Tokio, în 2.34:21, urmată de 
compatrioata sa Birgit Wainhold, 
tn 2.36:29.

BOB • Concurs de 2 la Wln- 
terberg: 1. Hoppe — Schauerha- 
mmer (R.D.G.) 3:39,54; 2. Leh
mann — Musiol (R.D.G.) 3:40,61.

HANDBAL • Turneu (m) la 
Harlem: Franța — Sel. Sovietică 
28—22; Norvegia — Olanda 22—21; 
Cehoslovacia — Portugalia 28—16.

PATINAJ ARTISTIC • învin
gătorii în concursul de la Tours: 
feminin: Constanze Gensel
(R.D.G.); masculin: C. Bowman 
(S.U.A.),

VOLEI • „Cupa mondială" (f), 
ziua 5: R.P. Chineză — Cuba 
3—1: Brazilia — Tunisia 3—6; 
U.R.S.S. — Japonia 3—0; Peru — 
Coreea de Sud 3—0 • în „TOP- 
10“ (m), semifinale: Franța — 
Bulgaria 3—1; U.R.S.S. — S.U.A. 
3—1.

După ultimele două meciuri 
desfășurate sîmbătă se cunoaște 
acum clasamentul final șl în 
GRUPA a 4-a. europeană, a preli
minariilor C.M. Echipa Franței 
a dispus de Iugoslavia cu 2—0, 
în timp ce R.D. Germană a în
trecut reprezentativa Bulgariei 
cu 2—1. Astfel, Franța a trecut 
pe locul 1 în grupă șl împreună 
cu Bulgaria vor participa la tur
neul final din Mexic. Campioa
na europeană devine astfel a 20-a 
echipă calificată.

La Paris, in fața a peste 45 000 
de spectatori, Franța a cîștlgat 
destul de lejer în fața Iugo
slaviei (2—0), prin golurile mar
cate de excelentul Platini, In 
minutele 3 și 71. Arbitrul belgian 
Ponnet a condus echipele : 
FRANȚA : Bats — Ayache, Le 
Roux, Battiston, Amoros — 
Fernandez, Țigana, Glresse, Pla
tini — Rocheteau (Stopyra), Tou- 
r«. IUGOSLAVIA. Stoici — 
Milius, Radanovici, Vermezovlci, 
Kapetanovici — GudelJ, Slisko- 
vlci, Bazdarevici, Stoikovid 
(Skoro) — Vujovici, Bursak. tn 
min. 82 a fost eliminat Radano
vici, iar în mln. 84 Le Roux.

La Karl-Marx-Stadt, R. D. 
Germană — Bulgaria 2—1 (2—1). 
Au înscris : Zoetzsche (min L 
din penalty) și Liebers (mln. 41), 
respectiv Gotcev (min. 39). Au 
asistat 36 000 de spectatori. A ar
bitrat Kalzer (Olanda).

Iată clasamentul final :

1. Franța 8 5 12 15- 4 11
2. Bulgaria 8 5 12 13- 5 11
3. R.D. Germană 8 5 0 3 16- 9 10
4. Iugoslavia 8 3 2 3 7- 8 8
5. Luxemburg 8 0 0 8 2-27 0

tn grupa a 2-a a preliminarii
lor C.M. s-au disputat meciurile î 
R.F. Germania — Cehoslovacia 
2—2 (1—0) șl Malta — Suedia 1—2 
(0—1). Pentru turneul final din 
Mexic s-au calificat R.F. Germa
nia și Portugalia.

■ • tn C.E. de tineret (gr. 4), la 
Reims : Franța — Iugoslavia 7—0 
(5—0). Echipa Franței s-a calificat 
pentru turneul final.

• tn C.E. de juniori, la Blols: 
Franța — iugoslavia 0—0.
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