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Ajuns la a 19-a 
icul Carpați" la 
oferit prilejul 
sîmbătă șl duminică, pe a- 
rena Voința, din Capitală, 
sportivi de primă mărime din

ediție, „Tro- 
popice ne-a 

să urmărim

Etapa a 15 a a Diviziei de fotbal

„POLI" Șl CORVINUL - PERFORMERELE ZILEI
• Steaua (6-0) si Dinamo (5-1) - victorii la scor ® Rapid $i „B*-puncte muncite

în declasare • 0„runda" cu 32 de goluri!® Pcteu-în iruntea clasamentului fiolgeterilor

REZULTATE TEHNICE
F.C. Argeș - Rapid
■Chimia Rm. Vîlcea— Univ. Craiova
Corvinul - Sportul studențesc
Victoria — „Poli" Timișoara
Petrolul Ploiești - S.C. Bacău
Dinamo - F.C. Bihor
F.C. Olt - Gloria Buzău
Steaua — F.C.M. Brașov
A.S.A. Tg. Mureș - „U“ Cluj-Napoca

ETAPA VIITOARE (1 decembrie)

Corvi nul
S.C. Bacău
Rapid
„U“ Cluj-Napoca 
Gloria Buzău 
„Poli" Timișoara 
Univ. Craiova 
Sportul studențesc 
F.C.M. Brașov

- Petrolul Ploiești
- Steaua
- Chimia Rm. Vîlcea
- F.C. Olt
- Dinamo
- A.S.A. Tg. Mureș
- F.C. Bihor
- F.C. Argeș
- Victoria

hlin. 14 : Iovan (primul din dreapta) înscrie golul doi al 
echipei campioane. (Fază din partida Steaua — F.C.M. Brașov 6—0)

Foto : E. BADUNA

JUVENTUS BUCUREȘTI Șl UNIVERSITATEA CRAIOVA 
DIN NOU CAMPIOANE LA TENIS DE MASA

Ediția 1985 a Campionatului 
republican pe echipe la te
nis de masă s-a încheiat cu 
victoria formațiilor JUVEN
TUS MILMC IMG București 
(Carmen Găgeatu, Anca Che- 
lcr, Cristina Enulescu, Gabrie
la Anghelescu ; antrenor Vasi- 
le Dumitrescu) și UNIVERSI
TATEA A.S.A. Craiova (Vasi- 
le Florea, Simion Crișan, Eu
gen Florescu, Dan Băluță ; an
trenor Virgil Bălan), care cu
ceresc astfel, pentru a treia 
și, respectiv, a patra oară con
secutiv titlul de campioane na
ționale de seniori.

BUCUREȘTI. Sălile „Spar
tac" și „Progresul" au fost 
gazdele ultimelor turnee ale 
grupelor de elită, în „dr. Stai- 
covlci" mai avînd, de aseme
nea, loc șl întrecerile din se
ria I a grupei a II-a valorice.

Cum era de așteptat, în 
competiția feminină, jucă
toarele de la Juventus au 
cîștlgat pe linie : 5—3 cu
Spartac C.S.Ș. 1 București, 
5—3 cu C. S. Arad și 5—0 cu 
Faimar B. Mare. Fără îndo
ială, elevele antrenorului V. 
Dumitrescu s-au dovedit, din

CELESTINA POPA
„CUPA KUNICHI"

internațional de gimnastică de la

GIMNASTA
A CÎȘTIGAT

Tradiționalul concurs M
Nagoya (Japonia), dotat cu „Cupa Kunichi". a fost cîști- 
gat de sportiva română Celestina Popa, clasată la indivi
dual compus la egalitate de puncte. 38,90, cu Hana Ricna 
(Cehoslovacia). Pe looul al treilea s-a situat Boriana De- 
rnireva (Bulgaria) cu 38,80 p. în concursul pe aparate 
Celestina Popa a cucerit prtoul loc la sărituri, cu 19,475 
P Si la bîraă, cu 13,550 p.

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

nou, cele mai bune, succesele 
din această etapă întregind, 
pe deplin meritat, o victorie 
detașată în campionat : 15 în- 
tilniri — tot atîtea victorii. Ju
ventus alcătuiește o garnitură 
omogenă, in care fetele știu să 
se suplinească una pe cealaltă, 
astfel că, în final, victoria le 
aparține, desigur și ca urmare 
firească a valorii individuale a 
jucătoarelor, în special a 
trioului Carmen Găgeatu, 
Anca Chelcr, Cristina Enules
cu. Așa a fost posibil, spre e- 
xemplu, să se detașeze în par
tidele cu Spartac și C. S. 
Arad în care au întîlnit spor
tive apreciate ca Otilia Bă- 
descu, F.miiia Ciosu, Liana Mi- 
huț ș.a. Așadar, un nou titlu 
de campioană, care se adaugă 
celorlalte succese realizate în 
acest an de jucătoarele Juven- 
tusului. Felicitări !. Alături 
de aceste întîlniri să mai 
consemnăm și celelalte re
zultate : Spartac cu C. S. 
Arad 5—1, cu Faimar 5—3 și 
Faimar cu C. S. Arad 5—3, în 
care sînt de evidențiat succe
sele celor de la Spartac, pre
cum și înfrîngerile consecu

Proletarj din toate țările, uniți-vt!

CLASAMENTUL

(1-0)
(1-1)
(0-2)
(2-0) 
(3-1) 
(2-0) 
(4-0)

1. STEAUA 14 11 3 0 29- 6 25
2. Sportul stud. 15 9 4 2 34-14 22
3. Dinamo 15 8 3 4 23-12 19
4. Univ. Craiova 14 8 2 4 17-12 18
5. Gloria 14 7 2 5 22-16 16
6. Chimia 15 7 2 6 22-19 16
7. Petrolul 15 4 8 3 12-14 16
8. Corvinul 15 7 1 7 39-22 15
9. „U“ Cluj-Napoca 15 6 3 6 19-19 15

10. F.C. Argeș 15 5 4 6 13-18 14
11. „Poli" Timișoara 15 6 1 8 27-27 13
12. F.C. Olt 14 5 3 6 15-19 13
13. A.S.A. Tg. Mureș 15 5 3 7 14-20 13
14. S.C. Bacău 15 6 0 9 22-24 12
15. Rapid 15 4 3 8 19-28 11
16. Victoria 15 2 6 7 12-23 10
17. F.C.M. Brașov 15 4 2 9 8-32 10
18. F.C. Bihor 15 2 4 9 11—33 8

(Cronicile meciurilor, 
in pag. 2-3)

La Budapesta, în prima manșă a finalei „Cupei cupelor14 la polo

DINAMO, ll-IZ CO VASAS, ȘANSE MARI PENTRU RETOR
BUDAPESTA. 24 (prin tele

fon). In bazinul Komjadi a 
avut loc un meci de polo de 
mare luptă, mult mai spectacu
los detit cel disputat sîmbătă 
în prima manșă a finalei 
C.C.E. (în care BVSC Buda
pesta a întrecut cu 9—7 pe 
Spandau 04). In prima manșă 
a finalei Cupei cupelor, repre
zentanta noastră. Dinamo Bucu- 

tive ale arădencelor, clasate, 
totuși, pe locul secund, ca ur
mare a punctelor acumulate 
în etapele precedente.

La masculin puține au fost 
jocurile mai echilibrate, și

Emanuel FĂNTANEANU

(Continuare in pag. 2—3)

întrecerea divizionarelor „A“ la volei feminin și masculin

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU ÎNVINGE NET PE CAMPIOANĂ!
FEMININ 

GRUPA I VALORICA

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI 
— FARUL CONSTANȚA i—l 
(12, —12, 7, 11). Meci foarte Ini
mos, echilibrat, cu multe faze 
spectaculoase. Primele două se
turi au avut desfășurări oare
cum identice : gazdele au con

Viorica Bîrsășteanu (FI. roșie) trage puternic și însene punctul 
victorios al partidei, cu toată opoziția Vioricăi Geapana(Fartd) 
care sare la blocaj Foto : Aurel D. NEAGU

„Trofeul Carpafi" la popice

SPORTIVII ROMÂNI - ÎNVINGĂTORI
V

Au intrat in concurs primele schimburi. Al patrulea (de la 
stingă), Gh. Silvestru, cîștigătorul trofeului la proba individuali 

Foto : Aurel D. NEAGU
Austria, Bulgaria, Cehoslo
vacia, R. D. Germană, Polonia, 
Suedia, Ungaria și România 
într-o dublă confruntare (la 
individual și la perechi mixte) 
la probele clasice de 100 lovi
turi mixte la feminin și 200 la 
masculin. întrecerile au fost, 
așa cum anticipam, pasionante, 
uneori palpitante, cu rea
lizări tehnice deosebite. Con- 
firmîndu-șl măiestria în lan
sarea bilei, popicarii români 
au reușit o valoroasă „triplă" 
pentru țara noastră, ureînd pe 

rești. a încheiat meciul cu for
mația Vasas Budapesta cu un 
handicap de un gol.

Dinamo a jucat foarte bine, 
mai ales in prima repriză, pe 
care a încheiat-o in avantaj, 
dar și in următoarele două 
sferturi, tind elevii antrenori
lor I. Capșa și D. Popescu au 
evoluat de la egal Ia egal cu 
redutabila sa adversară, pe „te
renul" acesteia. Dinamo putea 
chiar să obțină în final cel 
puțin un egal în fața acestei e- 
chipe de reală clasă internațio
nală, care este Vasas. Au exis
tat, însă, două momente psiho
logice. care au cîntărit mult in 
balanța jocului. Astfel, în min. 
19, cînd Hagiu, care pînă atund 
muncise foarte mult, a scăpat 
pe contraatac, dar a ratat sin
gur cu portarul, scorul fiind a- 
tunci 8—7 pentru Dinamo. Apoi, 
actiași jucător a scăpat balo
nul intr-o fază de atac, acu- 
zînd fault (min. 22,45). tind 
scorul era 9—9, iar Dinamo se 
afla în superioritate numerică.

Poloiștii dinamoviști au 
condus (cu un gol sau chiar

dus permanent, au fost egalate 
la 12, finalurlle aparțlnînd, pe 
rînd, ambelor formații, tn mo
mentele In care s-au concentrat 
mal atent. Următoarele două se
turi au avut, de asemenea, as
pecte asemănătoare, numai că 
de această dată la cirma jocului 
s-a aflat o singură echipă — 
Flacăra roșie. Confirmînd forma 

cea mal înaltă treaptă a po
diumului la două din celo 
trei probe care au figurat iu 
program : feminin — Erika 
Kovacs (Ungaria) 468 p.d_ 
Gheorghe Silvestru 964 p.d. la

Individual ; Doina Tăgean + 
Stelian Boariu 1 377 p.d. la 
perechi mixte.

Turneul individual s-a des
fășurat în cursul zilei de sîm
bătă. Victoria a revenit spor
tivei Erika Kovacs din echi
pa Ungariei, campioană mon
dială la senioare, cu un rezul
tat de excepție : 468 p. d. A-

Traian IOANIȚESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

două) in mai multe rinduri 
detit adversarii. Ei au rezis
tat cu brio In apărare, chiar 
și cind erau cu patru oameni 
de timp, iar in ofensivă an 
punctat chiar și in inferiori
tate numerică (cum a fost la 
cea mai frumoasă fază a Jo
cului, in min. 17,38, cînd sco
rul a devenit 8—7 pentru Di
namo).

Dinamo s-a mobilizat remar
cabil In acest med, a evoluat 
atent și cu siguranță tn majo
ritatea timpului, contraata- 
cînd ori de cite ori a avut o- 
cazla, poloiștii noștri relevîn- 
du-șl șl cu acest prilej cali
tatea de înotători, precum șt 
varietatea tactică a acțiu
nilor. Așa cum au recunoscut 
și specialiștii unguri după 
meci, Dinamo și-a demonstrat 
aid valoarea și are efectiv ca
pacitatea de a recupera mini
mul handicap tn returul a-

Geo RAEȚCH1

(Continuare in pag. a 4-a)

bună din ultima perioadă, bucu- 
reștencele nu au lăsat nld un 
moment speranțe partenerelor de 
întrecere. Ele au cîștlgat parti
da datorită mai ales mobilității 
mal mari care le-au permis să 
acopere mai bine terenul, jocu
lui mal elaborat in linia a n-a, 
precum și «productivității* mal 
mari tn atac, in special a Nicu- 
Unei Bujor. Constănțencele au 
fost destul de nesigure la pre
luare, iar blocajul lor a fost in
terior Învingătoarelor. Intr-un 
meci arbitrat foarte bine de Ov. 
Pop (Buzău) șl M. Stamate 
(București) s-au mal remarcat s 
Corina Olteanu, Viorica Birsăș- 
teanu, de la gazde, respectiv 
Ooinlța DImofte. Elena Cucoș și 
ileana Geambașu.

Mihail VESA

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU — 
UINAMO BUCUREȘTI 3—« (3, 10, 
7). Cu o evoluție diametral opu
să țață de meciul cu studentele 
cralovene, voleibalistele slbiena 
au avut o prestație de excepție, 
tntrecind pe campioana Dinamo 
tn numai S3 minute de joc. Dl- 
namovlstele au fost de nerecu- 
noscut, greșind foarte mult tn

(Continuare ta pag. 1-3)



HOCHEI: CUPLAJ APLAUDAT PE PATINOARUL DIN GALAȚI |
GALAȚI, 24 (prin telefon).

Un numeros public iubitor__________ ,___  _____ de 
hochei a asistat la un cuplaj fru
mos, antrenant. In care Steaua șl Dinamo au oferit un med de zi
le mari, jucat Intr-un ritm alert, 
eu șarje șl șuturi la ambele porțl șl, se înțelege, cu multe 
ratări datorate pripelii, dar șl
fermității apărărilor. A cîștigat culpa sa era 
Steaua cu 4—2 (0—0, 1—1, S—1).^'merică, șl «
Prima repriză ne-a arătat pe Di
namo hotârltă să răstoarne 
„calculul hlrtlel", Iar pe cam
pioană decisă să-și apere firma, 
astfel că asistăm la un joc spec
taculos. care scoate In evidență 
forma excelentă a portarilor Hu
țan (D) șl Netedu (S). După 
prima pauză, Steaua continuă să 
preseze, dar de înscris va înscrie 
...Dinamo. In min. 28, prin Er<5s 
Egalează K. Antal, dar abia In 
min. 37, după o splendidă com
binație cu Hălăucă șl Gllga. Me
dul e din ce in ce mal frumos, 
se patinează Intr-un ritm ameți
tor, dar nu se mal înscrie ni-

mic, Huțan — cel mal 
portar — dovedindu-se 
Ultima repriză se menține la a- 
ceeașl cotă de interes, ocaziile 
curg (I. Popovicl, Csata — pentru 
Dinamo, Nistor, Cazacu — pentru 
Steaua), dar golurile vor veni 
în min. 47 — Cazacu, în urma 
unei acțiuni personale, cînd e- 
chipa sa era în Inferioritate nu-

— / 7 — Gllga, excelent
servit de K. Antal: 3—1. Steaua 
accelerează, K. Antal face 4—1 
(min. 50), după o combinație 
rapidă cu Gllga și Sofron, dar 
Huțan apără șutui lui Pogăceanu 
(min. 51). Peste un minut, Gllga 
primește o pasă lungă, scapă sin
gur în treimea adversă, dar Bac- 
so îl oprește neregulamentar să 
tragă la poartă. Arbitrul îl e- 
limină pe dinamovlst pentru 2 
minute (!) șl scorul se va opri 
în min. 53 la 4—2, prin golul lui 
Csata, la un contraatac anodin 
(apărarea Stelei l-a... scăpat pe 
dinamovlst din vedere !). între 
minutele 53 și 56 Dinamo are o

solicitat 
imbatabil.

puternică,
tabela de

dar fără scor. Au
Becze —

revenire 
fecte pe 
bltrat cu greșeli I. 
Enciu și Gh. Mîcu, toți 
București.

In deschiderea programului, 
Sport Club Miercurea Ciuc a în
trecut Progresul Miercurea Ciuc 
cu 8—1 (3—0, 3—1, 2—0) după un 
joc mai disputat decît arată sco
rul. Au marcat : B. Nagy 
1), Gyărgycze (min. 4), 
(min. 11), I. Antal (min. 
Bartalis (min. 34), Bogos 
36), Cs. Antal (min. 45) șl 
(min. 48) pentru Sport Club, res
pectiv Petres (min. 22). Au arbi
trat bine N. Enache (Galați) — 
M. Dinu (București) și S. Dinu 
(Galați).

în clasament conduce, în con
tinuare, Steaua București, care se 
pare că nu va pierde nici titlul 
de campioană pe 1985—1986.

Programul continuă luni, de 
ora 16 : Steaua — Progresul 
Dinamo — Sport Club.

Mircea COSTEA

Divizia etapa a 15-a

I
I
I

STEAUA
F.C.M. BRAȘOV

(min. 
Baricz 
33), J.(min. 
Gereb

la 
șl I

CAMPIOANELE LA TENIS DE MASĂ
(Urmare din fag. 1)

A.S.A. I 
Bu-

Uni verși tatea 
cu Mecanică 
9—1 ; Meca-

înregistrate, 
con- 

Progresul 
și C.S.Ș. 

par- 
de- 
va 

pentru 
grupă 
bucu- 

emoții, 
asigu-

6 (4)
0

acestea mai ales în grupa 
a doua. în seria unde a evo
luat „elita" am asistat la 
partide inegale din punct 
de vedere valoric, în care, 
parcă, unele formații au fă
cut doar act de prezență, si
tuația din clasament nemaipu- 
tînd fi modificată. Prin ur
mare, Universitatea
Craiova cu Hidrotehnica 
zău 9—0, cu
A.S.A. II 9—3, 
fină București 
nică fină cu Hidrotehnica 9—0, 
cu Universitatea II 9—2 ;
Universitatea II cu Hidrotehni
ca 9—2, meciuri în care, 
se observă, prima 
tură a Craiovei și-a 
cartea de vizită și poziția 
clasament prin evoluții 
foarte bună calitate.

Turneul masculin al gru
pei secunde s-a desfășurat în 
nota obișnuită, dar mult mai 
echilibrat din punct de vedere

cum 
garni- 
onorat 

în 
de

al scorurilor 
în prim-plan s-a situat 
fruntarea dintre 
IIRUC București 
Tehnoutilaj Od. Secuiesc, 
tidă ’ 
semnarea 
participa 
promovarea 
valorică, 
reștenii, 
cu 9—8, 
rat în 
după 1—1 la seturi și 19—19 în 
setul decisiv ! Rezultate : 
Progresul cu Stirom CSȘ 2 
București 9—1, cu Știința CSȘ 2 
IJPIPS Constanța 9—6, cu

Tehnoutilaj Od. Secu- 
9—8 ; Tehnoutilaj cu

decisivă pentru 
echipei care 

la 
în 

Au 
după 

succesul fiind 
meciul Ciociu-Nagy,

barajul 
prima 

cîștigat 
mari

CSȘ 
iese 
Știința 9—4, cu Stirom 9—8 ; 
Stirom — Știința 9—7.

CLUJ-NAPOCA. In seria 
I a grupei a II-a valorice fe
minine s-au consemnat 
mătoarele rezultate 
Iurgistul Cugir cu 
IIRUC București 
C.S.M. Cluj-Napoca

ur- 
Meta- 

Progresul 
5—4, cu
3—5. cu

DIVIZIA rr DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

linia a doua și la preluări, în 
timp ce voleibalistele de la Li-' 
bertatea au prestat un joc mo
bil, cu acțiuni bine gîndite la 
fileu, unde Anca Beșta și Mi- 
rela Popoviciu au fost neiertătoa
re. De la învingătoare s-a re
marcat întreaga echipă; iar de 
la învinse doar Georgeta Ene și 
Victoria Baaciu. (Iile IONESCU — 
coresp.)

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — C.S.U. GALAȚI 3—2 (12, 
11, —5, —10, 2). întîlnire echili
brată, mediocră, cu numeroase 
greșeli de ambele părți și ac
țiuni stereotipe. De la învingă
toare s-au remarcat Monica Șuș- 
man, Tanța Drăgoi, Mirela Nis
tor, iar de la învinse Gabriela 
Cojoearu și Sperata Găman. 
(V. POPOVICI — coresp.)

GRUPA A II-A VALORICA
CHIMIA RM. VÎLCEA — ȘTI

INȚA BACĂU 3—1 (—11, 9. 11,
13). întîlnire cîștigată de vîlcen- 
ce, de la care s-au evidențiat 
Ioana Cotoranu, Marîlena Dubin- 
ciuc, Natalia Dulică, respectiv 
Liliaha Holciciuc. (S. GIOR- 
NOIU — coresp.)

CALCULATORUL — RAPID 
3—2 (13, —12, —10, 9, 12). Joc e- 
chilibrat, cu răsturnări specta
culoase de situații. A cîștigat e- 
chipa care s-a dovedit, în final, 
mai lucidă și mai eficientă Re
marcate : Mirela Zamfir și Pau
la Păvăloaie (C), Georgeta Po
pescu și Ileana Tîrnoveanu (R). 
(N. MAȚEESCU coresp.)

DACIA PITEȘTI — PENICILI
NA IAȘI 3—0 (11, 4, 13). Parti
dă cîștigată de gazde, în care 
s-au evidențiat Maria Enache, 
Mihaela Marian și Felicia Popes
cu, respectiv Gabriela Coman și

Tatiana Popa. (N. FEȚEANU — 
coresp.)

MASCULIN
GRUPA I VALORICA

DINAMO — EXPLORĂRI ȘTIIN
ȚA BAIA MARE 3—0 (9, 5, 3). 
Echipa campioană, fără să for
țeze, a obținut, o victorie facilă 
în fața adversarei sale. Antreno
rul formației bucureștene, C. 
Oros, a folosit permanent în sex
tet, pe parcursul întîlnirii. în 
afara „pieselor" de bază (Gheor
ghe, Enescu, Vrîncuț, Ion, Pop), 
tineri eu un bun randament ca 
Rădulescu, 
gescu și 
meci la 
integrare în echipă. De cealal
tă parte, 
dult să dea o replică curajoasă, 
remareîndu-se doar parțial Mark 
și Arbuzov. Și antrenorul lor Al. 
Manț a operat multe schimbări 
în sextetul de bază, în căutarea 
unei formule de echipă care să 
limiteze proporțiile scorului. Ei 
au reușit în ultimul set, deși 
conduși (4—0) să egaleze, să 
preia conducerea în cîteva rîn
duri, dar replica dinamovistă s-a 
dovedit fermă și a spulberat 
orice speranță învinșilor că aceș
tia ar putea cîștiga vreun set.

un
, Rotar, Drăgliici, Geor- 

care dovedesc 
meci o tot

băimăre*ĂÎi

de la 
mai bună

s-au stră-

5—3 ; în-
5—2, cu
— Pro- 

evidențiat 
Kinga

înfrățirea Tg. Mureș 
frățirea cu Progresul 
C.S.M. 5—4 ; C.S.M. 
greșul 5—3. S-au 
Gabriela Gherman, 
Lohr și Rodica Urbanovici. (M. 
RADU — coresp.).

SLATINA. în sala Șc. gen. 8 
a avut loc turneul seriei a II-a 
a grupei valorice secunde. Re
zultate : Metalul CSȘ 
Vîlcea cu Constructorul 
Mureș 5—2, cu Tractorul Bra
șov 5—2, cu CSȘ IPC Slatina 5—1 . - ----
IPC 5—3, i 
Tractorul 
Evidențieri : 
Maria Losonczi, 
Gabriela Radu.
— coresp.).

TG. MUREȘ, 
neu al seriei a 
secunde : 
poca cu ____ ____
9—4, cu înfrățirea Tg. Mureș 
9—2, cu Constructorul Tg. Mu
reș 9—8 ; înfrățirea cu Con
structorul 9—3, cu Sticla 9—8 ; 
Constructorul — Sticla 
(C. ALBU — coresp.).

Rm. 
Tg.

Constructorul cu 
cu Tractorul 
— CSȘ IPC 

Maria Alboiu, 
Lorena Mihai, 
(Cr. BUGHEA

csș
5—3 ;
5—2.

Ultimul tur- 
Il-a a grupei 

C.S.M. CIuj-Na- 
Sticla CSȘ Bistrița

9—6.

Cuplul de arbitri FI. Scorțaru — 
Cl. Murgulescu a condus foarte 
bine o partidă care nu a breat 
probleme.

Gheorghe DEDIU
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

STEAUA 1—3 (13, —11, —9, —11). 
Primul set a revenit echipei lo
cale cu toate că militarii au con
dus cu 10—0 ! în continuare ste- 
liștii pun stăpînire pe joc și ciș- 
tigă partida. S-au remarcat de 
la învingători Pantelescu și Șoi- 
ca, iar de Ia învinși Mîțu și Fi
lip. (C. CRETU — coresp.)

C.S.M. SUCEAVA — UNIVER
SITATEA C.F.R. CRAIOVA 2—3 
(16, —4, 6, —11, —13). Meci fru
mos. în final au cîștigat cei care 
au greșit mai puțin. Evidențiați: 
Pascu și StoLm (,,U“), Mîndru si 
Mărginean (C.S.M.). (I MÎN- 
DRESCU — coresp.)

GRUPA A II-A VALORICA
RELONUL SĂVINEȘTI — 

ORADEA 3—0 (4, 11, 
câți : Burnș, Gavril, 
respectiv Țerbea și 
MARCU — coresp.)

ELCOND DINAMO

c. s.
7). Ramar- 
Rădulescu, 

Răduț. (N.

ZALĂU —
TRACTORUL BRAȘOV 3—0 (7, 5, 
12). (I. DOMUȚA — corcsn.)

A.S.A. FLECTROMUREȘ 
CALCULATORUL 3—1 (—10, 9. 
5). C. ALBU — coresp.)

5,

IERI, IN DIVIZIA „B“
SERIA I Brăila

Galați

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

NUMERELE EXTRASE LA 
\ „LOTO** 
FAZA I: 

I: 55 36 85 47 73 
A 

4 41 26 89 61 31;
EXTRAGEREA A 
81 33 52 6 46 78; 
A IV-a: 34 16 85

TRAGEREA MULTIPLA 
DIN 24 NOIEMBRIE. 1 
EXTRAGEREA 
20 39 66 44;
Il-a: 57 19 18 
FAZA A II-a: 
in-a: 55 66 25 
EXTRAGEREA _ __ __ __
13 3 80 86 39 68; EXTRAGEREA 
A V-a: 75 20 76 19 85 33 72 36 44; 
EXTRAGEREA A VI-a: 28 40 43 
81 65 47 22 12 2; EXTRAGEREA 
A Vn-a: 30 15 86 88 37 6 51 47 26; 
EXTRAGEREA A VIII-a: 84 81
85 70 64 55 10 90 73. FOND TO
TAL DE CÎȘTIGURI: 1 422 388 lei.
• REZULTATELE CONCURSU

LUI PRONOSPORT DIN 24 NO
IEMBRIE

L Corvinul — Sportul studen
țesc 1; 2. F.C. Olt — Gloria Bu
zău 1; 3. A.S.A. Tg. Mureș —
„U" Cluj-Napoca X; 4. Delta 
Tulcea — Politehnica Iași 1; 
Unirea Alba Iulia — Jiul I; 
C.FJI. Timișoara — F. C. Mara
mureș X; 7. Atalanta — Verona 
X; 8. Como — Sampdoria X; 9. 
Internazionale — Juventus X; 
10. Lecce — Avellino X; 11. Ro
ma — Milan 1; 12. Arezzb —
Brescia X; 13. Pescara — Ca
tanzaro X. FOND TOTAL DE 
CÎȘTIGURI: 920 989 lei.

EXTRAGEREA

F. C.
5.
8.

F.C.M. DELTA TULCEA — PO
LITEHNICA IAȘI 2—0 (1—0) : A- 
gachi (min. 10 autogol) și Sacu 
(min. 89 — din 11 m).

F. C. CONSTANTA — OLIMPIA 
RM. SĂRAT 2—0 (1—0) : Udrică
(min. 14 și 76).

C.F.R. PAȘCANI — F. C. PRO
GRESUL BRĂILA 2—0 (0—0) :
Rotez (min. 60) și Irimîa (min. 79).

METALUL PLOPENI — C. S. 
BOTOȘANI 2—0 (2—0) : Toma
(min. 11 și 27).

STEAUA MIZIL — ARIPILE 
BACĂU 3—1 (0—0): Cozarec (min. 
51) Grigore (min. 62) și Lazăr 
imin. 76), respectiv Niță (min.'81).

CHIMIA FĂLTICENI 
HLĂUL P. NEAMȚ 
Chitaru (min. 57 — 
Vătafu (min. 72).

DUNĂREA C.S.U.
MINERUL VATRA DORNEI 2—1 
(0—0): Oprea (min. 50) și Loghin 
(min. 80), respectiv Sfrijan 
(min. 75).

C.S.M. SUCEAVA — PRAHOVA 
C.S.U. PLOIEȘTI 2—1 (0—0) : Ga- 
fencu (min. 51) și Cașuba (min. 
56), respectiv Nicolae (min. 81).

DUNĂREA CĂLĂRAȘI — OTE
LUL GALAȚI 0—0.

Relatări de la : P. Comșa, C. 
Popa, C. Enea, V. Frîncu, R. A- 
lexandrescu, D. Crăciun, T. Si- 
riopol, I. Mfndrescu și N. Con- 
stantinescu.

ETAPA VIITOARE (1 decem
brie) : Prahova C.S.U. Ploiești — 
Dunărea Călărași, Minerul Vatra 
Dome! — F.C.M. Delta Tulcea, 
Ceahlăul Piatra Neamț — F. C. 
Constanța, Aripile Bacău — Du
nărea C.S.U. Galați. Olimpia Rm. 
Sărat — C.F.R. Pașcani, C. S. Bo
toșani — Chimia Fălticeni, Poli
tehnica Iași — C.S.M. Suceava,

CEA-
2—0 (0—0) : 
din 11 m),

GALAȚI

F. C. Progresul 
Plopeni, Otelul 
Mizil.
1. OȚELUL
2. Politehnica
3. F. C. Const.
4. Dunărea CSU
5. Steaua Mizil
6. CFR Pașcani
7. CSM Suceava
8. Delta Tulcea
9. Dunărea CI.

10. Metalul
11. Progresul
12. Ceahlăul
13. Prahova
14. Olimpia
15. Chimia Fâlt.
16. C S Botoșani
17. Aripile Bac.
18. Minerul V. D.

SERIA
ȘOIMII I.P.A. 

GHESUL --------
1—1 (1—1): Coldea (min. 28), res
pectiv Zamfir (min. 45).

FLACĂRA AUTOMECANICA 
MORENI — CHIMICA TlRNĂVENI 
1—0 (0—0): Cojoearu (min. 62).

C. S. TIRGOVIȘTE — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 4—1 
(C—1): Neculce (min. 67), Bai- 
cea (min. 70), Gîngu (min. 82) și 
Bucurescu (min. 87), respectiv 
Firănescu (min. 15).

I.C.S.I.M. BUCUREȘTI — TRAC
TORUL BRAȘOV 1—0 (0—0): Ior- 
dache (min. 76).

CARPATI MTRȘA — I.M.A.S.A. 
SF. GHEORGHE 2—0 (1—0) : Fă- 
țan (min. 13) și Voiculeț (min. 75).

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — GAZ METAN 
MEDLAȘ 2—0 (1—0) : Zahiu (min. 
25) si Petre (min. 67).

AVINTUL REGHIN — MUSCE
LUL CÎMPULUNG 2—0 (0—0) : Is- 
trate (min. 80) și Hajnal (min. 
88 — din 11 m).

Metalul 
Steaua

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
A
SIBIU — PRO- 

VULCAN BUCUREȘTI

12 2
10 4
8 4
8 3
8 2
6 4
6 4
8 0
4 7
6 2 :
6 2 :
6 2 :
6 2 !
5 4
6 2 :
5 3 I
3 5 I
4 2 1
l!a

38-10
21-10
22-11 
20-13 
22-18 
<22-20 
17-17 
17-18
13- 18 
25-20 
17-15
14- 19
15- 23

17-26
12-17
17-32
11-25

26
24
20
19
18
16
16
16
15
14
14 
14
14
14
14
13 
11
10

Stadion „Steaua"; teren foarte 
alunecos; timp friguros, ceață u- 
șoară; spectatori — aproximativ 
10 000. Șuturi: 32—7 (pe poartă: 
18—3). Cornere: 14—2. Au mar
cat: LĂCĂTUȘ (min. 14), IOV AN 
,mln. 23), BALINT (min. 41 șl 
62), PIȚURCA (min. 42 și 73).

STEAUA: Ducadam (min. 62 
Stingaciu) — IOVAN, Belpdedicl, 
Bumbescu, Welsenbacher — BA- 
L1NT (min. 68 L. Bălan), STOI
CA. BOLONI, MAJARU — Lăcă
tuș PIȚURCA.

F.C.M. BRAȘOV: Șanta — 
Gyorfi (min. 81 Șt. Bălan), Mol
dovan, Naghl. Mandoca — Cim- 
pean, Spirea, Mărgărit, Bența 
(min. 46 Barbu) — Țălnar, Cra
mer.

A arbitrat foarte bine N. Di- 
nescu (Rm. Vîlcea); la linie: I. 
Velea (Craiova) și FI. Scoicaru 
(Alexandria).

La speranțe: 4—0 (2—0).

„bomba44 
30 m) și 
în corner. 

Ceea ce

Vreme și teren potrivni
ce la acest meci în care cam
pioana țării, Steaua, a ofe
rit vajnicilor ei suporteri 
de toate ; joc combinativ în 
mare viteză, cu pătrunderi In
dividuale de mare spectacol, 
finalizări cu șuturi puter
nice de la distanță și șase go
luri, care de care mai 
moașe. Primele cîteva 
nute ale partidei au fost oare
cum 
mareîndu-se 
țiuni de 
stopate în 
Ducadam. 
depășind 
zire“, pun 
portarul 
excepțional

fru- 
mi-

Cramer re
ci teva ac- 

îndrăzncală, 
rînduri de

echilibrate, 
prin 

mare 
două

Dar ,.roș-albaștrii“, 
perioada de „încăl- 
net stăpinire pe joc, 
Santa opunîndu-se 

în min. 10

PUNCT
(cînd.

CAMPIOANA-LA TURAȚIE MAXIMA
a acordat corner la 
Iul Boloni, de la 
min. 13 (deviere, tot 
la șutul Iul Balint).
trebuia să se Intîmple în min. 
11 (cînd Iovan a ratat incredi
bil de la 10 m) s-a... întîm- 
plat în min. 14. Atunci, Ma- 
jaru a inițiat o debordantă ac
țiune de atac, pe partea stin
gă, după care a urmat o pu
ternică centrare, la semiînălți- 
me, reluată fulgerător în gol 
de către " 
Steaua 
cui ei 
mereu, 
poarta 
17) 
fie 2—0 : 
Lăcătuș și primul înscrie 
drept 
rescul 
făcînd 
lanșei 
Min. 41 : 3—0, 
pătrundere în careu a lui BA
LINT, care a înscris în 
caracteristic ; min. 
centrare Boloni, de 
și PIȚURCA 
clu“.

La reluare, 
dicat de joc 
reștene, cu 
personale" : 
bune.
țări (min. 46 — Balint, min. 
48 — Lăcătuș, min. 54 — Stoi
ca) după care „cad" și ulti
mele două goluri ale meciului : 
min. 62 — BALINT șut cu e- 
fect, la „vinclu", și în min. 73 
— PIȚURCA, excelentă acțiu- 

individuală, încheiată cu 
șut în colțul lung.

Stelicn TP.ANDAFIRESCU

LĂCĂTUȘ : 1—0.
este... peste tot, „blo- 

funcțional44 accelerează 
Santa salvează iar 

la șutul lui Stoica (min. 
pentru ca în min. 23 să 

„un-doi“ IOVAN — 
fără 

Și... fL- 
brașovenii 
față ava- 

steliste. 
vijelioasă

de replică, 
continuă, 

tot mai greu 
de atacuri 

Ia o

trimite

42 
pe

la

stilu-i 
: 4—0, 
stingă, 

„vin-

tonus ri-

ne 
un

MARE
PITEȘTI, 

fon).
tru
ținut
mult,
propriului careu, cu doi jucă-

Croitoru,
Si, ur-
pe 

ar-

24
Rapid, 

care un 
aici însemna extrem de 
s-a cantonat în preajma

Orac (cu i 
tru al trei 
hor 5—1)

CAVAl

(prin 
echipa 

punct

tele- 
pen- 
ob-

tori, Marinescu și 
mâreîndu-i strict pe Nica 
respectiv, Jurcă, acesta din 
mă evoluînd în acest meci 
post de mijlocaș. Sigur că 
geșenii au ocupat din start po
ziții avansate, fapt care le-a 
permis să atace mai mult, să 
obțină 6 cornere și să șuteze 
mai des Ia poarta lui Tcader, 
dar toate aceste șuturi (6 în 
primele 45 de minute) n-au 
fost periculoase. Mai periculoa
se au fost contraatacurile Ra
pidului. îndeosebi cele din . min. 
10 și 42, contraatacuri efectua
te de Țîră și Manea. Nivelul 
partidei va crește sub toate as
pectele în repriza secundă. De

I.C.J.M. BRAȘOV — SPORTUL 
MUNCITORESC SLATINA 5—0 
(1—0): Ficu (min. 11, 61 și 71) și 
Enescu- (min. 88 și 89).

A. S. DROBETA TH.
— AUTOMATICA
2—0 (0—0): David
Brihac (min. 81).

Relatări de la: I.
Hinca, M. 
Verzescu, 
nișan, C.

ETAPA
București
nica Moreni, I.M.A.S.A, Sf. 
Gheorghe — Șoimii Sibiu, Gaz 
metan Mediaș — I.C.I.M. Brașov, 
Sportul muncitoresc Slatina — 
I.C.S.I.M. București, Electroputere 
Craiova — Carpați Mîrșa, Musce
lul Cîmpulung — Mecanică fină 
Steaua București, Chimica Tîr- 
năveni — C. S. Tîrgoviște, Progre
sul Vulcan București — -Avîntul 
Reghin, Tractorul Brașov — A. S. 
Drobeta Tr. Severin.

SEVERIN
BUCUREȘTI 

(min. 49) și

Ionescu, Gh. 
Avanu, N. Ștefan, M. 

M. Costache, I. Orme- 
Gruia și V. Manalu. 
VIITOARE: Automatica 
— Flacăra Automeca- 

, I.M.A.S.A. 
Șoimii Sibiu,

IULIA — JIUL
(0—0) : Mitracu

1. FL. AUTOM. 16 10 3 3 20-11 23
2. C. S. Tîrg. 16 934 28-11 21
3. Progresul 16 853 27-14 21
4. A. S. Drobeta 16 835 21-17 19
5. Carpați 16 817 25-21 17
6. Chimica 16 727 27-19 i<
7. I.CJ.M. 16 718 27-22 15
8. Mecanică fină 16 637 28-28 15
9. Tractorul 16 556 17-18 15

10. Avîntul 16 637 18-25 15
11. I.M.A.S.A. 16 637 18-26 15
12. Electroputere 16 628 31-27 14
13. Șoimii Sibiu 16 547 25-25 14
14. Gaz metan 16 709 20-21 14
15. Muscelul 16 709 18-25 14
16. Automatica 16 628 20-28 14
17. Sp. muncit. 16 628 16-26 14
18. I.C.S.I.M. 16 529 13-35 12

SERIA A lila
UNIREA ALBA

PETROȘANI 1—0
(min. 64).

C.F.R. TIMIȘOARA — F.C. MA
RAMUREȘ 0—0.

MECANICA ORAȘTIE — GLO
RIA BISTRIȚA 0—1 (0—1) : D.
Nicolae (min. 32).

, același
î al echipei bucu- 

destule „numere 
aplaudate de tri- 

Notăm o suită de ra- 
(min. 46

Scăpată c 
(absent pe 
galbene). „ 
atacul iul 1 
du, Orac) 
Cd trei zbi 
locurile cu 
fișează tr 
brtnd vădii 
In min. 6, < 
după o Pa 
dean. B 
prompt șl i 
nute egal ea 
trai DUMIT 
dul unei m 
porții 
minge resp 
namo 
șarea, 
presîndu-1 
nil. Cînd 
oaspeții co 
special pe 
min. 29, șat 
zăreanu, V 
si penalty-i 
ORAC. La 
se strică, n 
marcaj 
nu au 
binativ 
nu deposedi 
întreaga ec 
defensivă ț 
adevărat, d 
fiecare din 
Georgescu I 
uni energic 
r aru, stop, 
dată, în ui 
33. ORAC !

bucu

accel 
învă

IN CONTUL GIULEST!
F.C. ARG. 
RAPID

de- 
Ar-

astă dată se va juca mai 
cis, mai rapid, mai incisiv, 
geșenii, reveniți de la cabine cu 
mari ambiții au ratat de două 
ori deschiderea scorului : în 
min. 50 prin Ignat, care, de la 
numai 5 
cu capul 
porții lui 
prin D. 
capul, a
te poarta oaspeților. După un 
foarte tăios contraatac rapidist, 
purtat de astă dată prin Manea 
și Șt. Popa (min. 66 — balon 
respins in extremis de Stancu), 
jocul s-a încins și mai mult, 
devenind și mai spectaculos. 
Gazdele au forțat cu toate li
niile careul feroviarilor, 
învăluiri pe extreme și cen
trări în fața porții. Au fost 
însă numai baloane înalte, res
pinse cu un calm dezarmant, 
îndeosebi de Rada, un verita-

m, a reluat balonul 
în stâlpul din stingă 
Toader. și în min. 54 
Zamfir, care tot cu 
expediat balonul pes-

prin

Stadion , 
de bun: 
spectatori 
14—1 (pe i 
17—1.F. C. ARC 
STANCU, I 
Că, BADEA 
ma), Ignat 
(min. 56 B

RAPID: 
RADA, Cîî 
toru. Go ar 
- ȚÎR.A "

A ar 
gheli (t.'cxj 
Ralomir (C 
lăjan (Sati

Cartonase 
BARU.

La spera

• «

OLIMPIA SATU MARE — MU
REȘUL DEVA 3—0 (0—0) : Itoatiș 
(min. G0 — din 11 m), Patkos 
iinin. 85), Melnic (min. 87).

AURUL BRAD — C.I.L. SIGHET 
1—0 (1—0): Sabău (min. 31).

MINERUL LUPENI — STRUN
GUL ARAD 1—0 (1—0) : Nichiniș 
(min. 4).

C.S. U.T. ARAD — MINERUL 
CAVNIC 2—0 (1—0): Cameniță
(min. 21) și Manea (min. 49).

ARMĂTURA ZALĂU — C.S.M. 
REȘIȚA 3—1 (1—0): Predeanu
(min. 10) și Cojocarii (min. 55 și 
75), respectiv Jacotă (min. 90).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — ME
TALUL BOCȘA 1—1 (1—1) : Vonz 
(min. 20), respectiv Mărgineanțu 
(min. 42).

Relatări ,de la: I.„ Anghelina, C. 
Crețu, I. Siminie, Z. Kovacs, Al. 
Jurcă, I. Cotescu, Gh. Mornăilă, 
I Domuța și L Ghișa.

ETAPA VIITOARE: Jiul Petro
șani — Olimpia Satu Mare, C.I.L. 
Sighet — Unirea Alba Iulia, 
C.S.M. Reșița — C.F.R. Timișoa
ra, Mureșul Deva — Armătura 
Zalău, Strungul Arad — Aurul 
Brad, Minerul Cavnic — Mecani
ca Orăștie, F. C. Maramureș Baia 
Mare — Minerul Lupeni, Metalul 
Bocșa — C.S. U.T. Arad, Gloria 
Bistrița — înfrățirea Oradea.

1. JIUL
2. Gloria
3. F. C. Maram. 

Olimpia S. M. 
C.S. U.T.A. 
Aurul Brad 
CIL Sighet 
CFR Timiș. 
Mecanica 
CSM Reșița 
Min. Cavnic 
Met. Bocșa 
Unirea A. Iul. 
Mureșul 
Strungul 
Armătura 
înfrățirea

18- Min. Lupeni

4.
5.
6.
7.
8.
9. 

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

1G 11 
16 9 
16 8 
16 8 
16 9 
16 7 
16 7 
16 6 
16 6 
16 6 
16 7 
16 6
16 7 
16 7
16 5 
16 5
16 4»
16 5

3 24- 9
4 37-12
3 23-10
5 31-18
7
7
7
7
7

24-21
16- 17
17- 23
17-13
26-26
16-17
21- 24
22- 34 15 

0 9 23-30 14

24
21
21
19
18
16
16
15
15
15
15

bil stîlp < 
lor. Pînă 
o impresi* 
nere ale

’ nai, un p 
Rapidului 
care jucat 
cut o ma 
luptînd ci 
ră. Absoli 
tin adevăi 
te a meci 
tați și ck 
dilate a (

Laui

c
Un meci 

dionul bu 
pentru prij 
zionarei r. 
surpriză' 
spectatori 
vremea re 
pa oaspete 
tâi, a etal 
\cuirsiv, pre 
de evoluțk 
bă (mai a 
tul apărăr 
Astfel, la 
nată de R. 
bată în bL 
în min. 1* 
unei curse 
cu fundaș 
posibilitate 
gherit, pe 
Apoi, în m 
s-a descur 
spațiile la 
bucureșten 
opoziție d 
în colțul d 
cu : 0—2.

La rclu£ 
Victoria p.



UN DERBY PASIONANT

pt pe gazon) își manifestă bucuria pen- 
(Fază din meciul Dinamo — F.C. Bi- 

Foto : Aurel D. NEAGU
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DINAMO 5 (3)
F.G BIHOR 1 (i)

Stadion Dinamo; teren bun; 
nmp friguros; spectatori — circa
5 000. Șuturi: 27—6 (pe poartă
14—4). Cornere: 8—3. Au marcat: 
ORAC (min. 6, 29 — din 11 m și 
33). DRAGNEA (min. 55), VAI
DEAN (min. 62), respectiv DU
MITRESCU (min. 8).

Dinamo: Moraru — IVAN, 
Nicoiae, Movilă, Stănescu (min.
6 Topollnschi) — Andone, DRAG
NEA, Varga (min. 61 Tulba) — 
VAIDEAN, SUCIU, ORAC.

F. C. BIHOR: Lăzăreanu — Dia- 
nu, Dumitrescu, Buclco, Kiss — 
Tămaș, Blszok, Mureșan (min. 60 
Bruckentahl) — GEORGESCU, 
De, Isaia (min. 55 Lazăr).

A arbitrat bine Fl. Popescu; la 
(ambii 
(Med-

!Stul 
ios; 
iri : 
ere r

icu, 
rur-
To- 
Hca

Mnle: S. Pantelimonescu 
cHn Ploiești) șl V. Curt 
gldia).

Cartonașe galbene: 
TRESCU.

La speranțe: 2—0 (1—0).
•

rflor, țlșnlnd din Unia a doua 
pentru a impinge In plasă o 
minge scăpată de sub controlul 
tuturor, care circula pe un tra
seu aparent Închis.

După pauză, Dinamo, stimulată 
de noul său antrenor Mircea 
Lueescu, Joacă din ce in 
ce mal mult șl pentru public. 
Tehnicitatea lui Văidean, fantezia 
lui Suclu șl dezinvoltura lui 
Dragnea colorează jocul gazdelor, 
fără ca spectacolul să fie gratuit, 
căci alte două goluri ii ptndesc 
pe portarul Lăzăreanu. Cel din 
min. 55 este realizat de DRAG
NEA, cu un voleu splendid de la 
18 m. ultimul, din min. 62, este 
semnat de VAIDEAN, cu un șut 
de la 14 m. Nici la 5—1 apetitul 
ofensiv al bucureștenllor nu se 
stinge, Văidean (min. 87), Tulba 
(min. 69), Suciu (min. 74) cu o 
lovitură in bară rattnd posibili
tatea unul scor și mai robust.

Ion CUPEN

DUMI-

HUNEDOARA, 24 (prin tele
fon). Derbyul etapei a confir
mat întru totul așteptările. El 
ne-a oferit o partidă de ex
cepție, cu un joc bun, în a- 
numite perioade chiar foarte 
bun, cu răsturnări de scor și 
un final de un rar dramatism.

început sub semnul inițiati
vei ofensive a hunedorenilor, 
care au urmărit să obțină cit 
mai rapid avantajul pe tabe
la de marcaj, meciul a luat după 
primul sfert de oră de Joc, o 
turnură favorabilă echipei oas- 
pe. Era minutul 16 cînd, după 
o frumoasă combinație cu M. 
Sandu, HAGI — unul dintre 
cei mai buni jucători în me
ciul de azi, dacă nu chiar gel 
mai bun — a pătruns îa careul 
advers și a marcat imparabil. 
După numai două minute pu
tea fi 2—0, dar loniță a avut 
o intervenție excepțională la 
pătrunderea lui Bozeșan. Sur
prinși de această replică pit- 
temică a oaspeților, care a pus 
în evidență slăbiciunile flancu
lui drept al apărării hunedore- 
ne, gazdele se năpustesc lite
ralmente, In continuare, spre 
buturile oaspeților și, prin ac
țiuni ofensive de real spec
tacol, își creează cîteva mari 
ocazii de gol, cea mai clară 
fiind aceea din min. 24, cînd 
Mateuț, primind o excelentă 
pasă de la Petcu și rămas sin
gur pe linia careului mic, a 
întârziat șutul. Egalarea se va 
produce totuși în min. 33, cînd 
Gabor insistă la o minge „bîl- 
bîită" de Speriatu în apropie
rea liniei de fund, pe care o 
și cîștigă, șutează apoi din 
unghi în bară, balonul deviază 
spre VAETUȘ și acesta îl ex
pediază In plasă. Bucureștenii 
protestează vehement dar ne
justificat la acest gol, inter
vin și gazdele, se creează o 
adevărată busculadă. La inter
venția energică a arbitrului 
Crăciunescu, dar și a celor de 
pe băncile de rezervă, spirite
le se calmează ți jocul își reia 
cursul normal.

La puțin timp după pauză, 
pe fondul unui joc mai curat 
șî mai calm, asistăm la un a- 
devărat recital al lui Hagi, In 
urma căruia echipa bucureș
teană obține un avantaj de do
uă goluri ce părea decisiv pen
tru victorie, 
pătrunde pe 
mingea este 
doreni, dar

CORVINUL
SPORTUL STUDENȚESC

Stadion Corvinul; teren _____
bun; timp favorabil; spectatori — 
circa 13 000. Șuturi: 14—11 (pe 
poartă: 9—6). Cornere: 9—2. Au 
marcat: VAETUȘ (min. 33),
PETCU (min. 62 și 84 — ambele 
din 11 m), MATEUȚ (min. 76), 
respectiv HAGI (min. 16 si 60) și 
BOZEȘAN (min. 51).

4 01
3 (11
foarte

CORVINUL: IONIȚA — Nlcșa, 
Dublnciuc, Mărginean, Tîrnovea- 
nu — PETCU, MATEUȚ, KLEIN ’ 
— GABOR, Cojocaru (min. 63 
Stroia). Văetuș (min. 89 Bardac).

SPORTUL STUDENȚESC: Spe- 
riatu — M Marian, CAZAN, ior- 
GULESCU, Munteanu II (min. 80 
Munteanu I) — ȚICLEANU, Pană, 
Bozeșan, HAGI — M. Sandu (min. 
70 Șerbănică), Coraș.

A arbitrat foarte bine, un meci 
greu, I. Crăciunescu; la linie: I. 
Dogaru (ambii din Rm. Vîlcea) 
șt M. Axente (Arad).

Cartonașe galbene : VAETUȘ, 
NICȘA, MUNTEANU II.

La șperanțe: 2—1 (1—0).

minute mai tirziu, HAGI ta- 
o cursă splendidă, începută 
centrul terenului și înche- 

driblinguri

ui 
ce 
la 
iată, după cîteva 
de efect, cu un șut plasat, pe
lingă portarul loniță, ieșit in 
Intîmpinare. Publicul pare îm
păcat cu ideea primei înfrîn- 
geri pe teren propriu a echi
pei favorite, dar jucătorii hu- 
nedoreni nu sînt de acord. în
scrie mai întâi PETCU (min. 
62) dîntr-un penalty acordat 
pentru un fault în careu co
mis de Bozeșan; egalează MA- 
TEUȚ (min. 76) după un 
lungit atac al gazdelor 
sfîrșit din nou PETCU 
84), tot din penalty, In 
unui fault comis asupra
Iorgulescu. CInd nimeni nu mai 
credea Intr-o nouă schimbare 
de situație, Hagi trimite min
gea In bară, dintr-o lovitură 
liberă (min. 88), mingea revine 
la Cazan, care, cu ’capul, o 
trimite spre poartă, dar Petcu 
o oprește In ultima clipă, co- 
mițînd henț. Penalty clar, pe 
care îl execută Hagi, dar loniță 
apără magistral șl meciul se 
încheie cu victoria hunedore- 
nilor după atîtea emoțiii...

pre- 
și in 
(min. 
urma 
sa de

sr-
M.

Să-

jo-

In min. 51 Hagi 
stânga, centrează, 

respinsă de hun’e- 
direct spre— BO

ZEȘAN, care, din marginea 
careului, o reia dintr-o buca
tă expediind-o sub bară. No- Constantin FIRANESCU

CINE SE SCOALĂ TÎRZIU... PETROLUL 
S.C. BACĂU

VILCENII, PESTE AȘTEPTĂRI...
CHIMIA RM. VÎLCEA 
UNIV. CRAIOVA

RM. VÎLCEA. 24 (prin tele
fon). Formația din Hm. Vîlcea 
a constituit o frumoasă surpri
ză prin maniera în care a evo
luat în fața partenerei sale de 
întrecere, nu alta decit Uni
versitatea Craiova, care, în fi
nal, a trebuit să se recunoască 
învinsă. Succesul gazdelor este 
pe deplin meritat. După un în
ceput echilibrat, de cîteva mi
nute. Chimia, cu Beldeanu la 
„timonă", ia jocul pe cont 
propriu și lsi forțează partene
ra la o defensivă prelungită. 
După ratarea lui Ad. Popescu 
(min. 2). o reluare cu capul 
exact în brațele portarului Pa
vel, după excelenta intervenție 
a lui Lung (mim. 5) la mingea 
expediată tot cu capul de 
Treschin și după ce Lung va 
evita din nou golul la șutul 
lui Beldeanu (min. 20), Chimia 

in min. 24 : 
in adîncime a

deschide scorul 
excelentă pasa_ _________ _
lui Carabageac pătrundere Im
petuoasă a lui VERIGEANU, 
eare șutează de la 25 m. Lung, 
ieșit în întâmpinare, atinge ba
lonul, dar nu il poate împie
dica să intre in plasă. Chimia 
domină, dar. cum se întâmplă 
în fotbal, putea înscrie parte
nera el. însă Geolgău (min. 40, 
reflex Pavel, care scoate cu 
piciorul) și în min. 43. relua
re greșită de 
incredibil.

După pauză, 
Pe teren fără 
nervos, ca și 
lui) Urmează 
joc echilibrat. ___ „___
dele se lansează din nou ț 
In min. 56 tabela se schimbă

VERIGEANU,

la 3 m. ratează
Craiova revine 

Ungureanu (prea 
alți colegi de-ai 
zece minute de 
după care gaz- 

.— «—.—a ....J Șl
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0

Stadion „1 Mai-; teren greu, 
moale; timp ploios; spectatori — 
oirca 9 000. Șuturi: 12—7 (pe poar
tă: 8—4). Cornere: 6—8. Au mar
cat: VERIGEANU (min. 24) șl 
TRESCHIN (min. 56).

CHIMIA: Pavel — Teleșpan, 
Basno, Preda, Cincă (min. 6 La
zăr) — BICA, CIREAȘĂ, BEL
DEANU (min. 75 Vergu) — VE
RIGEANU, Treschin, CARABA
GEAC.

UNIVERSITATEA: Lung — Ne
grii ă, CAȚOI. Ștefănescu, Ungu
reanu (min. 46 Gh. Popescu) — 
AD. POPESCU. Irimescu, Săndol 
— Geolgău (min. 70 Cîrțu), Bleu, 
Oct. Popescu.

Arbitrajul lui Dan Petrescu, 
competent, autoritar; la linie: L. 
Pantea (ambii din București) șl 
M. Neșu (Oradea).

Cartonașe galbene: UNGUREA
NU, ȘTEFĂNESCU.

La speranțe: 0—2 (0—1).

• —...—■
Ștefănescu II faultează pe Ve- 
rigeanu la marginea careului 
mare, extremul drepta vîlcean 
execută lovitura liberă și 
TRESCHIN plasează spectacu
los balonul, cu capul, in col
tul scurt : 2—0 pentru Chimia 
și, după evoluție, mulți se în
trebau care e Chimia, care e 
Universitatea ? Mai mult, în 
min. 76. la șutul lui Caraba- 
geac, Lung se împotrivește sco- 
ruMi de forfait. Universitatea 
are un final mai bun. dar ine
ficacitatea o împiedică să în
scrie.

Constantin ALEXE

0 FRUMOASA REPRIZA SECUNDA

PLOIEȘTI, 24 (prin telefon). 
Ultimul 
doveană, 
toamne, 
pentru 
departe 
hil nu reușise decît o remiză 
albă, acasă, cu Chimia ! An
tecedente grele pentru for
mația antrenată de M. Dri- 
dea. Și, pentru a scăpa de ele, 
formația gazdă a luat un start 
lansat, deschizînd scorul re
pede, în min. 9 (la al treilea 
corner, mingea ajunge Ia Nuță, 
eare îl deschide pe I. GUȘE și 
ultimul inscrie din margi
nea careului mic, plasind balo
nul Ia colț, în stînga lnl Man
geac), și dominînd Întreaga 
primă repriză fără replică. 
Dar vor fi cîteva mari ratări : 
Nuță (min. 23 șl, mai ales, ta 
min. 28, cînd superba sa „foar
fecă" a fost scoasă de Ungă 
stâlpul din dreapta sa de

duel cu echipa 
aici, acum 

însemnase un 
băcăuani ! Nu 
de miercuri,

mol- 
două 

1—0 
mal 

Petro-

Mangeac), a mai fost și 
bara lui Mocanu, din min. 41. 
Băcăuanii nu se prea văzuse
ră, doar in min. 30 Șoiman 
scăpase, dar a fost faultat la 
16 m, fără să se dicteze ceva, 
cum nu s-a dictat nici In min. 
36, cind I. Gușe a fost ținut 
eu mîna la marginea careului 
mare. Ploieștenii se vor des
prinde in prelungirile primei 
reprize, după ce... băcăuanii 
trecuseră pe lîngă egalare : a- 
flat în pozifie bună la 13 m de 
poarta petrolistă, Elisei pierde 
mingea printre picioare, ur
mează contraatacul, Borcea 
nu reușește să-I stopeze pe L 
GUȘE, avantaj excelent al ar
bitrului șl™ 2—0.

Băcăuanii se trezesc, Insă, 
după pauză. Joacă cu o altă 
viteză, eu vizibil simț ofensiv 
și controlează repriza. Avăda- 

la 
el

de
Si

SURPRIZE DE PE
pă, zburdă pe teren, atacă dez-

, lânțuit șl în min. 58 IORDA
CHE, bine „găsit" în careul mic, 
șutează sec : 1—2. Șl după o 
mare ratare a Iun MÂNU (min. 
62, cînd singur în față cu Moi
se, acesta din urmă uluit după 
ce scăpase mingea din. mină, 
n-a găsit soluția șutului), fun
dașul Victoriei și-a răscum
părat greșeala. în min, 65, șu
tând puternic din afara supra
feței de pedeapsă și restabi
lind egalitatea : 2—2.

Echipa bucureșteană era în 
ofensivă, timișorenii păreau de- 
busolați, cedînd inițiativa. Dar 
atunci cînd aceștia dan urmă 
și-au reluat contraatacurile, 
marile slăbiciuni ale apărării 
bucureștenc au ieșit din nou in 
evidență (de această dată de- 
cișiiv !), ROTARIU înscriind în 
min. 74 și 82, nejenat de ni
meni, eu șuturi ia care Efti- 
mescu a fost spectator. A- 
ceasta a fost a treia surpri
ză. .. Dar dacă mingea trimisă 
de Iordeche (min. 77) spre 
poarta părăsită de Moise nu

„PROGRESUL**
VICTORIA
„POLI- TIMIȘOARA

2
4

(01
(2)

Stadion Progresul; teren moale; 
timp umed, friguros; spectatori 
— circa 1 000. Șuturi: 10—7 (pe 
poartă: 8—5). Cornere: 7—3. An 
marcat: IORDACHE (min. 58), 
MÂNU (min. 65), respectiv BOL- 
BA (min. 12), VLATANESCU 
(min. 26), ROTARIU (min. 74 șl 82).

VICTORIA: Eftimescu — Mânu, 
Brumaru, Mlrea, Vlad — D. SA
VA, Ursu (min. 53 CALIN), Cus- 
tov — Aelened, lordacbe, Glonț 
(min. 82 V. Radu).

„POLI" : Molse — Șunda, Io- 
ruț, Șulea, Lehmann — SABOU, 
VLATANESCU (min. 68 Bozeșan 
II) ROTARIU — Oancea (min. 
63 Andreaș), Giuchici, BOLBA.

A arbitrat bine Al. Mustățea; 
la linie: A. Nicolescu (ambii din 
Pitești) și C. Gheorghe (Suceava).La ' ......speranțe: 1—0 (1—0).

»■ ■hi

fis-ar 
dîndu-i 
da s-o 
surprize

oprit pe linia 
posibilitatea 
trimită în corner, 
ar mai fi fost?

Paul SLAVESCU

porțiî, 
lui Șun- 

ce

2 (2)
1 (0)

Stadion Petrolul; teren în ge- 
specta- 

20—9 
8—1.

neral bun; timp închis, 
tori — circa 11 000. Șuturi 
(pe poartă 13—4). Cornere 
Au marcat: I. GUȘE (min. 9 șl 
35), respectiv ȘOIMAN (min. 56).

PETROLUL: Jlpa — Ștefan, 
Butufei, PITULICE, P. Gușe — 
MOCANU, O. Grigore, I. Solo
mon (min. 66 Crîngașu) — C. 
Ene (min. 71 Iamandi), NUTĂ, 
L GUȘE.

S. C. BACAU: Mangeac — AN- 
DRIEȘ, Borcea, Arteni, Elisei — 
Avădanei, C. SOLOMON, Șoșu — 
ȘOIMAN, Hsmănaru, Viscr^anu 
(min. 68 Bîșcă).

A arbitrat în general bine R. 
Matei; la linie: M. Niculescu și 
M. Doncea (toți din București).

Cartonașe galbene: ELISEI, C. 
SOLOMON.

La speranțe: l-M) (0—0).

o.
p.

TG. MUREȘ 24 (prin telefon). 
Splendidă vreme aici, cu soare 
și gazon excelent — ceea ce fi
resc invita la joc. Ceea ce s-a 
întâmplat. A.S.A. a ieșit de Ia 
început dezinvolt la atac, a în
ceput să construiască cu meti
culozitate, dar „U“ nu s-a inti
midat și a contraatacat pericu
los. In primele minute am și 
notat două mari ocazii ratate — 
câte una de fiecare echipă : In 
min. 1 vîrful de atac mureșan 
Fantei a trimis balonul pe lin
gă poartă de la numai 5 m, iar 
în min_. 12 clujeanul Bucur in
terceptând o centrare a lui Do- 
brotă, a șutat la „rădăcina" 
stâlpului. Repriza o continuat a- 
vînd la pupitru echipa gazdă 
care și-a creat o serie de ocazii, 
irosite însă de Fanîci (min. 20), 
S. Dumitrescu (min. 37), Botezan 
(min. 40). Concludent, gazdele 
au obținut șase cornere fără re
zultat, iar din cele opt șuturi 
trimise spre poartă, șapte au 
fost în afara ei. Ar mai fi de 
remarcat, din repriza J, două 
excelente intervenții ale lui Ca
vai (min. 39 și 45), cind, întln- 
zîndu-se ca un arc, a respins 
prin plonjon, excelent. Și dacă 
spectatorii au plecat de la sta
dion nemulțumiți de rezultat, 
au fost sigur mulțumiți de ni
velul jocului din repriza a 2-a.

Au fost 15 minute de atacuri 
in „valuri" ale mureșenilor (in 
formația căreia au fost introduși 
Both II și Ciorceri). Au fost și

A.S.A. T0. MURES 
„U" CLUJ-NAPOCA

0 
' 0

Stadion Municipal; 
lent; timp Însorit, 
spectatori ___;_____ T_____
ÎS—6 (pe poartă 4—2). Cornere : 
11—6.

A.S.A.: VARO — Szabo, 
ISPIR, Fodor — L. Popa 
80 Both II), Botezan, S. 
treseu, Muntean (min. 63 
CERI) — FANICI, Soare.

„U" : CAVAI — DOBROTA, 
ciocan, NEAMȚU, Bagiu — Feș- 
nlo Poplcu, Bucur (min. 65 FI.' 
Pop), Stoica (min. 77 Boeru) — 
FIȘIC. Cîmpeanu II.

A arbitrat foarte bine V. Tito- 
cov; la linie: C. Olteanu (ambii 
din Drobeta Tr. Severin) și M. 
Constantineseu (București).

Cartonașe galbene: FEȘNIC.
La speran e: 3—0 (2—0).

teren exce- 
de toamnă; 

circa 5 000. Șuturi:

Jenei, 
(min. 

Dumi- 
CIOR-

fazele frumoase de fotbal oferi
te în principal de Universitatea 
care — după ce s-a apărat calm 
— în ultimele 25 minute a de
venit foarte incisivă, forțînd 
victoria, pe care ar fi putut să 
o obțină, dacă vîrful lor, Cîm- 
peanu II, nu s-ar fi uluit în 
trei faze (min. 65. 80 și 82) cind, 
deși ajuns singur în careu, nu 
a reușit să marcheze. De re
marcat că, în min. 88, Cavai 
și-a salvat din nou echipa, a- 
părind miraculos un șut al lui 
Ciorceri. Era păcat — totuși — 
ca vreuna din echipe să cîștige !

Modesto FERRAR1N1

BĂLĂCI ÎN VERVA

în min. 49, dar ȘOIMAN va 
înscrie in min. 56, după 
slalom reușit și nn 
cu boltă, de la 16 m. Oaspeții 
forțează egalarea, pe fondul 
dispariției echipei locale, dar 
Avădanei, In min. 67, irosește 
cea mai mare ocazie, Șoiman 
va fi oprit prin fault la 25 m 
de
Și 
ză 
de 
ză
84 
astfel, 
campionat fără vreo remiză în 
cont.

an 
șut

Pitulice, iar Bîșcă (min. 76) 
C. Solomon (min. 77) ratea- 
și ei. Gazdele au o criză 
orgoliu In final, dar ratea- 
O. Grigore și Nuță (min. 
și 85) și... băcăuanii rămîn, 

singura echipă din

Mircea M. IONESCU

GOLGETERII

11 GOLURI : Petcu (Cor
vinul) — 4 din 11 m.

10 GOLURI : Pițurcă — 1 
din 11 m, Hagi — 3 din 
11 m.

9 GOLURI : Coraș, Bleu 
— 1 din 11 m.

7 GOLURI : Mateuț, Cîm- 
peanu II — 3 din 11 m.

6 GOLURI : .
tariu, Giuchici — 1 din Ilm d

Gabor, Ro-

SLATINA, 24 (prin telefon).
După primele minute s-a con
turat aspectul jocului, care s-a 
menținut, aproape tot timpul. 
F. C. Olt, avîndu-1 pe Bălăci 
în vervă, ca dispecer dar și 
ca realizator, a prestat un joc 
avîntat, a dominat perioade 
îndelungate ; Gloria a răspuns 
cu o apărare supranumerică și 
cu contraatacuri tăioase, re
zolvate cu promptitudine de a- 
părarea locală. Pe fondul do
minării formației F. C. Olt, 
oaspeții au inițiat două contra
atacuri — primul în min 3. cînd 
Marcu a reluat defectuos cen
trarea Iul Profir, iar cel de-al 
doilea, în min 21, cînd Julis 
a șutat puternic, pe jos și An
gliei a reținut cu greutate. In 
continuare am asistat la faze 
fierbinți la poarta Gloriei : în 
min. 25, M. Zamfir l-a pus la 
grea încercare pe Lazăr, iar în 
minutul următor, Leța a ratat 
cea mai mare ocazie : fiind 
singur cu portarul, a trimis 
balonul pe lîngă poartă. In 
min. 29, BĂLĂCI a executat 
excelent o lovitură de colț, ex
pediind balonul direct în pla
să : 1—0. Cu un minut înainte 
de pauză, după un atac pre
lungit la poarta adversă, BĂ
LĂCI cu măiestria-i cunoscută, 
din careu, a făcut inutilă in
tervenția Iui Lazăr, trimițînd 
balonul la „păianjen" și... 2—0.

în repriza secundă, oaspeții 
s-au văzut ceva mai mult (mai 
ales în primele zece minute) 
în faza de ofensivă, dar tot

F.C. OLT 
GLORIA BUZĂU

2 (2)
0

Stadion „1 Mai°; teren alune
cos; timp noros, frig; spectatori 
— circa 4 000. Șuturi: 20—7 (pe 
poartă: 15—5). Cornere: 13—3. A 
marcat: BĂLĂCI (min. 29 și 44).

F. C. OLT: Anghel — Laurențiu, 
M. Zamfir, Mihali, Minea — M. 
POPESCU, DONOSE. LETA. BĂ
LĂCI (min. 69 Eftimie) — Crișan 
tmln. 69 Pena). Turcu.

GLORIA: Lazăr — Năstase, FI. 
Marin, MIRCEA. Comănescu — 
P.alaur, Julis. STAN. Cramer — 
Profir (min. 66 Teodorescu), 
Marcu.

A arbitrat bine O. Ștreng; la 
linie: C. Pădurăriței (ambii din 
Oradea) și N. Voinea (București).

Cartonase galbene: COMĂNES
CU LAZAR, FL. MARIN, LAU
RENȚIU.

La speranțe: 1—o (1—0).

• ■ / ■
G. Olt are o ocazie : Turcu 

,__ t „ca la carte"
de Bălăci, a luftat ! După cinci 
minute, gazdele sînt din nou 
pe punctul de a majora scorul, 
însă Lazăr a avut o interven
ție de ultim moment la șutul 
Iui Bălăci. Apoi, după alte 
două minute, Donose, din po
ziție favorabilă, a greșit ținta. 
Pînă în final, am mai consem
nat alte două ratări, cite ‘ una 
la fiecare poartă : Pena (min. 
79), de la 7 m, a șutat în La
zăr, și Julis (min. 81) a in
trat in careu, iar Anghel i-a 
ieșit în întâmpinare și a acor
dat corner.

Pompiliu VINTILĂ

F.
(min. 51), servit



Locul 4 in „Super Cupă“

HANDBALIȘTII NOȘTRI
NU AU AVUT FINIȘ...

DORTMUND, 24 (prin telefon). 
Vineri seară, tîrziu, la Westfalen- 
halle din Dortmund, s-au înqjie- 
iat ultimele întîlniri din grupe. 
O nouă surpriză în grupa „B“ s 
R.F. Germania a învins U.R.S.S. 
cu 23—15, fapt care a adus echi
pa României în semifinală cu 
campioana mondială din 1982, re
prezentativa Uniunii Sovietice. 
După ce au cîștigat meciul cu 
Suedia, la Hanovra, băieții noș
tri au plecat, după miezul nop
ții, cu autocarul pînă la Dort
mund, unde au ajuns în zori. In 
acest timp handbaliștii sovietici
— care au jucat la'Westfalenlialle
— s-au odihnit în liniște. După 
puțin timp, la ora 14, ambele 
echipe au plecat la Unna pen
tru semifinală (în cealaltă, la 
Bremerhaven, R.D. Germană în- 
tîlnea R.F. Germania). în prima 
repriză a meciului — pe care I-au 
urmărit peste 2 000 de spectatori
— în Eisporthalle, selecționata 
noastră a făcut un joc sub posi
bilități. handbaliștii sovietici luînd 
un avans care părea insurmon
tabil : 12—6. în partea a doua, 
băieții noștri și-au revenit, Bu- 
llgan a apărat foarte bine, Stingă 
a punctat necruțător, Folker a 
adăugat și el 5 goluri la efici
ența echipei și după 60 de mi
nute, scorul a . fost 20—20. Au 
urmat primele două reprize de 
prelungiri. în prima dintre ele 
formația noastră a avut 21—20, 
Buligan a apărat 7 m tras de 
Gaghin, iar lui Boroș i s-a anu
lat un gol perfect valabil. După 
ce arbitrii danezi Jdrgenesen șl 
Khristensen i-au arătat cartona
șul roșu antrenorului sovietic 
Anatoli Evtușenko, obligîndu-1 să 
părăsească banca de rezerve, au 
fost mai indulgenți cu echipa a- 
cestuia, și repriza s-a terminat 
la egalitate : 22—22. La fel cea 
de a doua : 23—23. Urmează al
te două reprize de prelungiri de 
cîte 5 minute, conducem din nou 
cu 24—23, dar sîntem egalați 
printr-o aruncare. de la 7 m e- 
xecutată de Ampilogov și. . . 24— 
24. în ultima repriză de prelun
giri handbaliștii noștri au cm nou 
avans, 26—25 (min. 77), dar nu-1 
pot menține și meciul se termi
nă la egalitate: 26—26. Dramatica 
întîlnire al cărei final a fost ur
mărit în picioare de cei peste 
2 000 de spectatori sc încheie cu 
aruncări de la 7 m. In prima 
serie înscriu Ampilogov, dar șl 
M. Voinea, în cea de a doua 
Go pin ratează și Grabovschi în
scrie. fiind 2—1 pentru noi ; în
scrie Gaghin. dar ratează Vasil- 
ca și iarăși egalitate : 2—2 ; mar
chează Valluskas și, incredibil, 
ratează Folker : 3—2 pentru so
vietici ; în fine, Kușniriuk trans
formă șl el și nu mai este ne
voie ca Stîngă să vină la punc
tul de la 7 m. S-au calificat so
vieticii. Au înscris: Stîngă 11, 
Folker 5, M. Voinea 4, Boroș 3, 
Mocanu 2, Covaciu 1 — pentru 
România Gaghin 6, Gopln 5, Rî- 
manov 4, Sokol 4, Novlțkl 4, Am- 
pUlogov 1, Șerțov 1, Kideaev 1.

Finalele pentru locurile pe po-

Divizia „k“ de baschet (i)

r

TG. MUREȘ, 24 (prin telefon). 
Prin jocurile desfășurate în Sala 
sporturilor din localitate s-a în
cheiat primul tur al actualei edi
ții a campionatului național de 
baschet feminin. In fruntea cla
samentului se află (după numai 
o zi de supremație a echipei O- 
limpia București) formația univer
sitatea Viitorul CSS Cluj-Napoca, 
dar lupta în continuare se anun
ță foarte echilibrată, atît pentru 
cucerirea titlului, cit și pentru e- 
vitarea retrogradării. Iată rezul
tatele șl cîteva amănunte de la 
ultimele două zile de întreceri :

VOINȚA BUCUREȘTI — OLIM
PIA BUCUREȘTI 76—74 (36—35).
Primele 10 minute au fost domi
nate de Olimpia, ea reușind In 
min. 9 să aibă un avantaj de 7 
puncte (20—13). In continuare, 
baschetbalistele de la Voința ri
dică tempoul, egalează în min. 
21 (39—39), după care se des
prind, ajungînd să acumuleze un 
avantaj de 9 puncte, 50—41 (min. 
25). Spectaculoasă răsturnare de 
situație, grație îndeosebi bunei or
ganizări a jocului în atac, dar și 
coșurilor înscrise de Rodica Ju- 
gănaru, ș-tefania Borș și Roxana 
Ștefan. Jucătoarele de la Olimpia 
au încercat să anuleze handicapul, 
dar prestația lor a fost inferioară 
celei din seara precedentă, cînd 
au întrecut pe Universitatea. In 
oarecare măsură întrecerea s-a e- 
chllibrat (eliminarea Roxanei 
ștefan. în min. 32. a diminuat e- 
ftetența Voinței), dar în final co
șurile înscrise de Elena Filip și 
Esteta Urogdi s-au dovedit deci
sive. determinînd victoria echipei 
pregătite de M. Strugaru. Au’ 
marcat : Jugănaru 20, ștefan 20, 
Futip 11», urogdl 10, Borș 7, Gre- 
cu 7, Vasîie 2, respectiv Andrees- 
ru 1», Stingă 14, Cristea 13, Ma- 
rinachc 12, Biră J, Simioană 7. 
Foarte bun arbitrajul lui Al. Gu- 
ță șl M. oprea.

MOBILA CSS SATU MARE — 
CHIMISTUL CSS RM. VlLCEA 
»•—M (37—42, 76—76). cele cinci 
cjsjri de cite 3 puncte înscrise 
de Maria Banc, între min. 38 și 
43. au hotărît victoria sătmăren- 
celor. a căror comportare este 

diurn au avut loc după-amlază 
in Westfalenlialle, în prezența a 
peste 10 000 de spectatori. Epui
zați fizic șl înregistrînd — după 
eșecul de la Unna șl o cădere 
psihică — băieții noștri n-au re
zistat presingului echipei gazdă 
șl tribunelor incandescente. Deși 
au avut egalitatea în min. 56 
(13—18) n-au avut puterea să la 
un nou start. Așadar B. F. Ger
mania — România 31—19 (9—6). 
Au înscris pentru România: 
Grabovschi 7, Stingă 4, Covaciu 
2, M. Voinea 2, Vasilca 2, Folker
2, iar pentru R. F. Germania: 
Wunderlich 6, Fraatz 4, M. Roth
3, Neitzel 3, Lommel 2, U. Both
2, Schwalb 1. Au arbitrat foarte 
bine Kostov și Kabadelov (Bul
garia).

Iată ultimele rezultate. Vineri : 
România — Suedia 28—23, R. D. 
Germană — Iugoslavia. 23—23 în 
grupa „A”. Clasament: 1. Româ
nia 5 p, 2. R. D. Germană 3 p,
3. Iugoslavia 2 p, 4. Suedia 2 p.
In grupa „B“ : Cehoslovacia — 
Danemarca 30—20. R. F. Germania 
— U.R.S.S. 23—16. Clasament: 1. 
R. F. Germania 4 p, 2. U.R.S.S. 
4 p, 3. Cehoslovacia 2 p, 4. Dane
marca 2 p. Semifinalele locurilor 
1—4: U.R.S.S. — România 26—26 
(S—12, 20—20, 22—22, 23—23, 24—24) 
Ia Unna, R. D. Germană — R. F. 
Germania 25—18 (12—10) la Bre
merhaven. Semifinalele locurilor 
5—8: Cehoslovacia — Suedia 
26—31 (15—15), Iugoslavia — Da
nemarca 23—21 (13—10), Meciuri 
finale. Locuri 1—2: U.R.S.S. — 
R. D. Germană 24—23 (11—11,
21—21, 22—22). 3—4: R.F. Germa
nia — România 21—19 (9—6). 5—6: 
Iugoslavia — Cehoslovacia 28—28. 
7—e: Danemarca — Suedia 21—20.

Hristache NAUM

„CUPA -CUPELOR1' LA POLO
(Urmare din pag l)

cestei finale, de sîmbătă, 
de la Pitești. Cîștigarea „Cu
pei cupelor" este, acum, o 
performanță pe deplin reali
zabilă pentru reprezentanta 
poloului românesc.

în fața a circa 2000 de spec
tatori, care și-au Încurajat fre
netic echipa favorită, Vasas a 
cîștigat cu 12—11 (2—3, 4-4, 
1—1, 5—3). Arbitrii De Ștefano 
(Italia) șl Klisovici (Iugosla
via) au condus echipele : DI
NAMO : Spinu — Ungureanu 2, 
Șcrban 2, Răducanu, Hagiu, 
Rus 3, Moiceanu 2, Ardeleanu 
1, Dan 1, Ciobăniuc ;

VASAS : Nemes — Fold! 1, 
Meszaros, Budavari 5, Kunoz 3, 
Kcnez 2, Mehes, Krieger 1, 
Matusek.

„U“ CLUJ-NAPOCA, LOCUL I DUPĂ PRIMUL TUR
din ce în ce mal bună. Partida 
a fost viu disputată, cu dese și 
captivante răsturnări de scor, cu 
un final decis pe muchie de cu
țit. Au marcat : Banc 22, Szocs 
19, Așteleanu 15, Bura 11, Tudo- 
ran 10, Toth 7, Leitner 8, Grigo- 
raș 2, respectiv Petre 32, Barbu 
18, Manea 18, Rusănescu 13, Io- 
nescu 9, Nlcolescu 2. Au arbitrat 
bine N. Ionescu și M. Cîmpeanu.

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
RAPID BUCUREȘTI 77—76 (45—37). 
Deși au condus majoritatea tim
pului, timlșorencele au fost la 
un pas de a pierde meciul șl 
doar eficacitatea deosebită a Mar
celei Bodea (37 de puncte) a sal
vat in extremis o situație ce pă
rea la un moment dat compromi
să, pentru că de la 52—59, în 
min. 31. rapldistele au întors si
tuația, ajungînd în min. 33 la 
60—59. Am consemnat revenirea 
bucureștencelor și apreciem că un 
plus de încredere în posibilitățile 
proprii le-ar fi adus victoria. Au 
marcat : Bodea 37, G. Nagy 15, 
Grădinara 12, Stamln 5, Catrma 3, 
R. Chepețan 2, V. Chepețan 2, 
respectiv Clrstotu 16, Tatn 14, Po
pa 13, Budurescu 11, ptrvan 2, 
Slăvel 7, Ivănescu 6, lordache 4, 
Ghiță 3. Arbitrii Al. Guță și N. 
Ionescu nu au manifestat sufi
cientă constanță în aprecierea 
greșelilor personale.

COMERȚUL TG. MUREȘ — CR1- 
ȘUL ORADEA 76—62 (35—29). Mu- 
reșencele au repetat buna com
portare de sîmbătă seara (cînd 
au cedat la mare luptă în fața e- 
chlpel Progresul), obțlntnd un 
succes clar șl meritat datorită a- 
părăril agresive și jocului colec
tiv în atac, s-a detașat evoluția 
Margaretei Olasz. Deși accidentată 
la mina dreaptă, ea a făcut e- 
forturi lăudabile pentru a-și co
ordona coechipierele și a înscrie 
în momentele de dificultate. La 
Crișul se resimte mult absența, u- 
nor titulare (cu talie înaltă) față 
de lotul din campionatul trecut. 
Au marcat : Olasz 17, Fărcaș 14, 
Opriciu 12, Mathe 12, Popovici 
7, M. Nagy 7, Bulgăr 5, Oprea 
2, respectiv Chvatal 16, E. Pop 
13, Cntuș 11, Casettl 8, Fiaundra

„Cupa Mondială" la șah

ECHIPA ROMÂNIEI PĂSTREAZĂ ȘANSE
PENTRU UN LOC PRINTRE

tina — Africa 4,5—0,5 (1), U.R.S.S.

FRUNTAȘE
LUCERNA, 24 (prin telefon). În

trecerile pentru «Cupa Mondială" 
la șah au continuat cu rundele 
a 6-a și a 7-a, în care echipa 
României a avut programate două 
meciuri deosebit de grele.

Intîlnlnd pe fosta lideră, echi
pa Ungariei, șahiștii noștri au 
jucat cu ambiție, dar au fost 
depășiți de forța . partenerilor, 
care prezintă numai mari maeș
tri la cele șase mese. Remize au 
reușit numai M. Șubă, care l-a 
dominat pe L. Portisch, pînă 
cînd acesta a găsit un contra] oc 
eficace pentru egalare, ca și V. 
Stoica, foarte exact în defensivă 
contra lui A. Adorjan. „Mijlocul" 
formației noastre a fost însă do
minat clar, așa cum arată re
zultatele : Fl. Gheorghiu — z. 
Ribli 0—1, G. Sax — Th. Ghițes- 
cu 1—0, M. Ghindă — J. Pinter 
0—1. Se mal joacă o întreruptă, 
în care C. Ionescu încearcă să 
găsească posibilități de remiză In 
fața lui I. Farago. Scorul întîl- 
nlril : Ungaria — România
4-1 (1).

O dispută dîrză a oferit și a 
doua tntilnlre susținută de re
prezentativa noastră, 'n compania 
echipei R. P. Chineze, una din 
revelațiile turneului. Șahiștii ro
mâni obțin victoria cu 3,5—2,S' 
oeea ce le păstrează bune șanse 
pentru ocuparea unul loc printre 
fruntași. In continuare. Din nou 
M. Șubă se remarcă, la prima 
masă, cîștiglnd partida cu Ql 
Jiangxuan, în timp ce în toate 
celelalte s-au înregistrat rezulta
te de remiză.

Multe întrerupte în celelalte tn- 
tilniri disputate și nu lipsesc u- 
nele surprize. In runda a 6-a : 
R. P. Chineză — R.F.G. 2,5—2,S 
(1), Franța — Anglia 2—4, Argen-

SUPER-SLALOMUL

A FOST OFICIALIZAT
Congresul F.I.S., reunit sîmbătă 

șl duminică, la Monaco, a apro
bat includerea super-slalomulul 
uriaș In programele „Cupei mon
diale® de schi alpin. S-a hotărît, 
de asemenea, ca lanțul de con
cursuri din „Cupa mondială” or
ganizate în emisfera sudică, a- 
tuncl cînd la no4 este vară, să 
continue: anul viitor vor fi or
ganizate 3 întreceri tn localită
țile argentiniene Las Lennas șl 
Barriboches.

7, FI. Pop 3, Miclău 4. Competent 
arbitrajul prestat de Al. Guță și 
M. Cîmpeanu.

MOBILA SATU MARE — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 84—80 
(51—40) O frumoasă reușită pen- 
tu sătmărence, care obțin trei 
victorii din tot atîtea meciuri în 
turneul mureșan (performanță 
realizată și de Voința).

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
CRIȘUL 77—56 (45—27), PROGRE
SUL— COMERȚUL 89—81 (40—37), 
„U“ CLUJ-NAPOCA — RAPID 
83—59 (50—34), VOINȚA — PRO
GRESUL 89—68 (46—23), POLITEH
NICA BUCUREȘTI — CHIMIS
TUL 61—56 (32—26).

La încheierea primului tur, cla
samentul se prezintă astfel : 1.
„U“ Cluj-Napoca 19, 2. Voința 18, 
3. Olimpia 18, 4. Progresul 17, 5. 
Politehnica București 17, 8. Mo
bila 15, 7. Chimistul 13, 8. Poli
tehnica Timișoara 13, 9. Comer
țul 13. 10. Crișul 11, 11. Rapid 11.

Dumitru STÂNCULESCU

„TROFEUL CARPAȚI'" LA POPICE
(Urmare din pag l)

ceastă remarcabilă perfor
manță ar fi putut fi depășită 
de reprezentantele noastre 
Elena Andreescu, care după 
primele 50 de aruncări dobo- 
rîse 234 popice (dar apoi ea 
s-a... enervat și a „spart" 
exasperant totalizînd în final 
436 p.d.) și de Maria Zsizsik, 
autoare ă -445 p.d., rezultat 
diminuat de o neașteptată că
dere Ia ultima manșă la „pli
ne" — 130 p.d.

Intrat în concurs în reuniu
nea inaugurală de sîmbătă, 
maestrul emerit al sportului 
Gbeorghe Silvestra a reușit 
să evolueze la înalt nivel, pro- 

— Elveția 3,5—2,5 ; runda a 7-a : 
R.F.G. — Franța 1—3 (2), An
glia — Argentina 2,5—1,5 (2),
Africa — U.R.S.S. 0—5 (1), El
veția — Ungaria 1,5—2,5 (2).

Clasamentul : U.R.S.S. 28,5 p (1), 
Ungaria 26 p (2), Anglia 26 p (1), 
ROMANIA 22 p (1) și Franța 
22 p (4), R. p. Chineză -21 p, 
Elveția 18 p (2), R.F.G. 18 p <1>. 
Argentina 17 p, Sel. Africii 4,5 p 
(2).
tn runda a 7-a, echipa Româ

niei tntîlnește pe cea a Franței.

SPORTIVI ROMANI
• In prima zi a turneului 

internațional feminin de hand
bal. dotat cu „Cupa Silezlei", 
care se desfășoară la Chorzow, 
în Polonia, echipa țării noas
tre a întrecut cu scorul de 
30—17 (14—10) selecționata _ de 
tineret a tării gazdă, la capătul 
unei partide pe care jucătoa
rele române au dominat-o de 
la un cap la altul. îmtr-o altă 
partidă, prima reprezentativă a 
Poloniei a învins la un scor 
categoric echipa Bulgariei : 
38—20 (20—10).
• în runda a 6-a a turneului 

internațional feminin de șah de 
la Smederevska Palanka (Iugo
slavia), maestra română Dana 
Nuțu a Invins-o, în 34 de mu-

.FRANȚA (et. 21) : Paris S.G. — 
Toulouse 3—8 ; Lens — Bordeaux
1— 0 ; Sochaux — Metz 1—2 ; 
Nancy — Lille 3—0 ; Brest — La
val 2—1 ; Auxerre — Le Havre 
3—0 ; Nice — Marseille 1—0, 
Rennes — Bastia 3—1 : Nantes — 
Strasbourg 2—0 ; Toulon — Mo
naco 1—1. Clasament : 1. Paris 
S.G. (nu s-a luat tn considera
ție partida cu Lille, întreruptă 
în mln. 85) 35 p. .. 19. Bastia 15 
p, 20. Strasbourg 14 p.

ANGLIA (et. 18) : Leicester — 
Manchester United 5—0 (I) ; Bir
mingham — Liverpool 0—2 ; Chel
sea — Aston villa 2—1 ; Co
ventry — West Ham 0—1 ; She
ffield Wednesday — 'Southampton
2— 1 ; Everton — Nottingham 1—1; 
Manchester City — Newcastle 
1—0 ; Oxford — Ipswich 4—3 ; 
Tottenham — Q.P. Rangers 1—1; 
Watford — Luton 1—2 I W.B. Al
bion — Arsenal 0—0. Clasament :
1. Manchester U. 42 p, 2. Liver
pool 40 p. . . 22. W.B. Albion 7 p.

R.F.G. (et. 16) : Bayern Mdn- 
chen — Werder Bremen 3—1 ; 
Nurnberg — Dilsseldort 3—2 ; 
Hamburg — Bochum 1—0 ; Saar- 
briicken — Frankfurt 2—2 ; cele
lalte partide au fost aminate din 
cauza condițiilor meteo nefavo
rabile.

U.R.S.S. (ultima etapă) : Spar
tak Moscova — Vilnius 4—1 ; E- 
revan — Donețk 3—3 ; Baku — 
Dinamo Moscova 0—0 ; Tbilisi — 
Harkov 3—1 ; Kutaisi — Dinamo 
Kiev 2—1 ; Dneper — Torpedo 
Moscova 3—3 ; Cernomoreț — Al
ma Ata 0—1 ; Rostov — Voronej 
1—2 ; Zenit Leningrad — Dinamo 
Minsk 3—1. Dinamo Kiev a clș- 
tigat titlul. Ultimele două clasate: 
Fakel Voronej (27 p) șl Rostov 
(21 p) au retrogradat fn divizia 
secundă, Cernomoreț (locul 15, 
cu 29 p) și Baku (18, cu 28 p) 
vor susține un turneu de baraj 
cu primele clasate In Divizia B,

ducînd publicului bucuria ob
ținerii unul rezultat de valoare 
mondială — 964 p.d., datorită 
unui „joc computerizat" la 
„izolate", cu o manșă de 107 
p.d. în continuare, o ade
vărată cursă de urmărire a 
liderului. în pofida efortu
rilor depuse de Iuliu Bice, ac
tualul campion mondial, Io
sif Tismănar, ungurul Joszef 
Meszaros, Ilie Hosu, foști 
deținători ai titlului suprem 
la individual perechi sau pe 
echipe, Peter Schondube din 
R. D. Germană, austriacul Pe
ter Pezel și de alte vedete ‘ ale 
arenei internaționale, Sil
vestru șl-a menținut poziția 
cucerind trofeul.

CONCURSE ois
in trei orașe din Australia 

s-au încheiat duminică con
cursuri care au reunit jucători 
clasați pe locuri fruntașe în 
clasamentele mondiale. AatfeL, 
la Sydney, victoria a revenit 
Martinci Navratilova (pen
tru a treia oară în ultimii 
4 ani) : 3—6, 6—1. 6—2 în fi
nala cu Hana Mandlikova. La 
Canberra, Ivan Lendl își 
continuă suita de victorii, cîș- 
tigînd cu 6—4, 6—4 finala ou 
Tim Mayotte. Iar la Perth, 
Jonas Svensson l-a întrecut 
cu 6—7, 6—3, 7—6 pe Simon 
Youl (Australia).

PESTE HOTARE 
țări, pe Szuzsa Veroczi, din 
Ungaria, iar Elisabeta Polihro- 
niade a cîștigat la iugoslava 
Mirjana Măriei. în clasament, 
conduce poloneza Hana Erenska 
4 p (1). urmată de Pia Cram- 
ling (Suedia) 3,5 p (1), VerOczi 
3,5 p. Dan» Nuțu și Elisabeta 
Polihroniade. câte 3 p șl o par
tidă mai puțin jucată.
• La Donețk au continuat 

întrecerile turneului de hochei 
pentru juniori dotat cu „Cupa 
Prietenia", Echipa R.D. Germa
ne a întrecut cu scorul de 
6—4 (3—1. 2—2, 1—1) forma
ția României, iar selecționata 
Uniunii Sovietice a dispus cu 
un scor categoric, 16—0 (5—0, 
6—0. 5—0). de echipa Bulgariei.

Ț.S.KA. Moscova și Daugava 
Riga.

ITALIA (et. 11) : Atalanta — 
Verona 0—0 ; Como — Sampdo- 
ria 2—2 ; Fiorentina — Bari 0—0 ; 
Internazlonale — Juventus 1—1 ; 
Lecce — Avelfino 2—2 ; Napoli — 
Udinese 1—1 ; A. S. Roma — A. C. 
Milan 2—1 ; Torino — Pisa 4—1. 
In clasament : 1. Juventus 19 p,
2. Milan 14 p, 3. Inter 14 p, 4. 
Napoli 14 p... 15—16. Como și 
Lecce, rite 6 p.

• TELEX • TELEX •
ATLETISM • D. Lewis (An

glia) a cîștigat crosul (6 900 m) 
de la Gateshead in 20:26. Pe locu
rile următoare s-au clasat: Muir 
(Scoția) — 20:45 și Woods (Ir
landa) — 20:49; La feminin (3 500 
m): 1. van Steenbrock (Belgia) 
12:1O, 2. McDermott (Marea Bri- 
tanle) — 12:33, 3. M. Holmes
(Marea Britanie) — 12:34.

BASCHET • Preliminariile 
C.M., zona europeană, la Bratis
lava : Cehoslovacia — Anglia 
94—90.

CICLISM • Pe velodromul Ir- 
pavl (Bolivia), O’Reilly (S.U.A.)
— noi recorduri mondiale (ama
tori) la 500 m start lansat tn 
26,325 șl la un kilometru start 
lansat în 58,510.

TENIS DE MASA • La Ilazers- 
woude (Olanda), în „Cupa ligii 
europene" (echipe mixte): Olan
da — U-ngaria 2—5.

VOLEI 4t „Cupa mondială" (m) 
de la Osaka (2 zile): U.R.S.S. — 
Coreea de Sud 3—0; s.u.A. — 
Brazilia 3—0; Cehoslovacia — E- 
gipt 3—1; Japonia — Argentina 
3—0; S.U.A. — U.R.S.S. 3-2; Ar
gentina — Egipt 8—0: Brazilia — 
Coreea de Sud 3—0; Cehoslovacia
— Japonia 3—0.

Duminică, în proba de pe
rechi mixte, am asistat la o 
luptă dîrză între jucătoa
re și jucători din vechea gar
dă și tandemuri ale „noului 
val", cîștig de cauză avînd re
prezentanții generației ti
nere : Doina Țăgean și Ste- 
lian Boariu, cu un evident 
plus de omogenitate, înscriin- 
du-și numele pe tabloul de 
onoare al competiției.

CLASAMENTELE : 'individual 
(f) — 1. Erika Kovacs (U) 463 
p.d., 2. Marla Zsizsik 445 p.d., 5. 
Doina Țăgean 442 p.d. ; (m) — L 
Gh. Silvestra 964, 2. I. Bice 948,
3. I. Hosu 946, 4. I. Tismănar 

944, 5. V. Donos 925 ; perechi 
mixte — 1. Doina Țăgean +- Șt. 
Boariu 1377 (445—932) p.d., 2. E-
lena Andreescu + Iuliu Bice 1347 
(427—920) p.d., 3. Erika Kovacs + 
loszef Meszaros (U) 134t (437—
904) p.d.
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