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Divizia „A" de fotbal, etapa a 16-a

STEAUA Șl DINAMO ÎNVINGĂTOARE ÎN DEPLASARE
* F.C. Argeș pleacă din „Regie" cu un punct mare @ Corvinul își menține norma 
de eficacitate 9 >|F°I'“ *Ș> continuă seria victoriilor @ Petcu se distanțează în clasa
mentul golgeterilorl © Duminica viitoare, final de stagiune, cu două ,,capete de 
afiș”: Steaua - Universitatea Craiova și Dinamo - Corvinul

Minge înșelătoare trimisă de Maria Chitic (Dinamo) peste bloca
jul făcut de c'raiovencele Iuliana Enescu (11) și Violeta Dinu (3) 

Foto : Aurel D. NEAGU
REZULTATE TEHNICE

Corvinul - Petrolul 5-0 (4-0)
S.C. Bacău - Steaua 0-2 (0-0)
Rapid - Chimia Rm. Vilcea 1-0 (0-0)
„U" Cluj-Napoca - F. C. Olt 2-0 (0-0)
Gloria Buzău - Dinamo 1-3 (0-1)
„Poli" Timișoara - A.S.A. Tg. Mureș 3-0 (1-0)
Univ. Craiova -r F.C. Bihor 1-0 (0-0)
Sportul studențesc - F.C. Argeș 0-0
F.C.M. Brașov -Victoria București 1-0 (0-0)

ULTIMA ETAPĂ A TURULUI (8 decembrie)
Steaua — Univ. Craiova
Petrolul - „U“ Cluj-Napoca
F.C. Olt — Sportul studențesc
Dinamo - Corvinul
F.C. Argeș — „Poli" Timișoara
F.C. Bihor - F.C.M. Brașov
Victoria București — Gloria Buzău
Chimia Rm. Vilcea — S.C. Bacău
A.S.A. Tg. Mureș - Rapid

CLASAMENTUL
1. STEAUA 16 13 3 0 32- 6 29
2. Sportul stud. 16 9 5 2 34-14 23
3. Dinamo 16 9 3 4 26-13 21
4. Univ. Craiova 16 9 3 4 19-13 21
5. Corvinul 16 8 1 7 44-22 17
6. „U" Cluj-Napoca 16 7 3 6 21-19 17
7. Gloria 16 7 2 7 23-20 16
8. Chimia 16 7 2 7 22-20 16
9. Petrolul 16 4 8 4 12-19 16

10. „Poli" Timișoara 16 7 1 8 30-27 15
11. F.C. Argeș 16 5 5 6 13-18 15
12. F.C. Olt 16 5 4 7 16-22 14
13. Rapid 16 5 3 8 20-28 13
14. A.S.A. Tg. Mureș 16 5 3 8 14-23 13
15. 5. C. Bacău 16 6010 22-26 12
16. F.C.M. Brașov 16 5 2 9 9-32 12
17. Victoria 16 2 6 8 12-24 10
18. F. C. Bihor 16 24 10 11-34 8

GOLGETERII

13 GOLURI ; Petcu (Corvi
nul) — 5 din 11 m.

11 GOLURI : Pițurcă — 1
din 11 m.

10 GOLURI : Hagi — 3 din 
11 m.

9 GOLURI : Coraș. Bîcu —
I din 11 m,

8 GOLURI : Cîmpeanu II — 
3 din 11 m, Giuchici — 1 din
II m.

7 GOLURI : Mateuț.

(Cronicile meciurilor de ieri in pag. 2—3)

10-10, la Pitești, cu Vasas, In returul finalei „Cupei cupelor" la polo

DINAMO, LA UN PAS

Așa s-a înscris singurul gol, 
ieri, pe stadionul Giulești : 
Agiu, căzut, in stingă, a reușit 
o spectaculoasă .,foarfeci" prin 
care a învins defensiva vilcea- 
nă. Foto : Răzvan MILCA

Ieri s-au disputat meciurile 
ultimei etape a primului tur al 
Campionatelor Diviziei „A** de 
volei. Iată cîteva amănunte :

FEMININ 
Prima grupă valorică

Derbyul desfășurat In sala 
din șos. Ștefan cel Mare, dintre 
DINAMO, campioana țării, și 
UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — neînvinsă în etapele 
precedente — s-a încheiat cu 
victoria elevelor lui W. Schrei
ber (noul antrenor al dinamo- 
vistelor) cu scorul de 3—2 (2, 
8, —12, —10, 8), după o luptă 
epuizantă, care a durat peste 
două ore. Este drept, partida 
n-a avut virtuți tehnice și spec
taculare, însă a fost interesantă 
prin evoluția scorurilor și răs
turnările de situații. Spectato
rii, prezenți în număr mare, au 
crezut la început că vor asista 
la o victorie lejeră a echipei 
lor favorite, mai ales că Di
namo a cîștigat rapid primele 
două seturi, iar în al 3-lea a 
condus cu 9—0. Pînă aici, ad
versarele craiovene n-au dat 
nici o replică demnă de sem
nalat și chiar au săvîrșit multe 
greșeli^ în special la preluare 
și serviciu. Resemnarea lor a 
fost dintr-o dată „ruptă1* prin 
introducerea (foarte inspirată) în 
sextet a Lilianei Hermeneanu 
(în locul Violetei Dinu) și, cu 
Monica Sușman la serviciu, de 
la 9—0 pentru Dinamo refac 
handicapul și cîștigă punct după 
punct (restabilesc egalități la 9 
și la 12). Cu un final mai bun, 
își adjudecă setul 3, cînd totul 
părea la început pierdut. Pres
tația lor s-a dovedit eficientă 
și în setul 4, cînd de la scorul 
de 8—8 se desprind în câștigă
toare, dinamovistele reușind să 
mai realizeze doar... 2 puncte, 
în setul decisiv, echilibrul s-a 
menținut pînă Ia jumătate, după 
care dinamovistele, profitînd de

unele inexactități ale adversa
relor, punctează și cîștigă par
tida. Au jucat formațiile : DI
NAMO : Georgeta Lungu, Oti- 
lia Szencovics (Mirela Pavel), 
Maria Chitic, Doina Moroșan, 
Victoria Banciu (Daniela Coșo- 
veanu), Irina Velicu. UNIVER
SITATEA C.F.R. CRAIOVA : 
Violeta Dinu, Mirela Nistor 
(Liliana Hermeneanu, Carmen 
Cueșdeanu), Iuliana Enescu, 
Monica Sușman, Eugenia Cotes- 
cu, Tanța Drăgoi (Lucreția Mi- 
rea. Aurelia Dobre). Au arbi
trat bine O. Drăgan și M. Niță.

Gheorghe DEDIU

FARUL CONSTANȚA — 
C.S.M. LIBERTATEA SIBIU 
3—1 (9, 6, —9, 6). Cu două ju
nioare permanent în teren și 
cu Doinița Dimofte în formă 
excepțională, constănțencele, 
după un joc foarte bun, și-au 
adjudecat victoria. Cu excep
ția setului al treilea ele au fost 
mereu la „cîrma jocului** cîști- 
gînd meritat. S-au mai remar
cat : Marinela Neacșu, Elena 
Bălan, Ileana Geambașu de la 
gazde, respectiv Mirela Popovi- 
ciu. Anca Beșta și Doina Bis- 
chin. Au arbitrat M. Nicolau și 
I. Covaci (C. Popa — coresp.)

C.S.U. I.M.N. GALAȚI — FLA
CĂRA ROȘIE BUCUREȘTI 3—0 
(9, 11, 4). Un public numeros 
a aplaudat victoria gazdelor in 
acest campionat. Meci antrenant 
ciștigat fără emoții. S-au re
marcat : Emilia Nedelcu și Ma
ria Mititelu, respectiv Corina 
Olteanu. Au arbitrat : O. Ma- 
nițiu și V. Ionescu. (T. Siriopol 
— coresp.)

A doua grupă valorică
RAPID BUCUREȘTI — DA

CIA PITEȘTI 3—2 (10, 12, —13, 
—4, 7). Prima victorie a rapi-

(Conttnuare In pag t-J)

DE O FRUMOASĂ PERFORMANTĂ SCHIORII NOȘTRI PREGĂTESC CU ATENȚIE
Poloiștii de la Dinamo Bucu

rești au fost foarte aproape de 
o frumoasă performanță — cîș- 
tigarea „Cupei cupelor**. De 
mult doritul trofeu i-a despăr
țit doar un singur... pas dar 
cit de important !... Dinamo a 
terminat sîmbătă după-amiază 
la egalitate, 10—10 (3—3, 2—2, 
3—3, 2—2), cu puternica echipă 
Vasas Budapesta, dar scorul 
general al finalei a fost 22—21 
în favoarea jucătorilor din 
Ungaria, care cuceresc astfel 
trofeul.

Pînă la acest meci, disputat 
la Pitești în fața unei tribune 
arhipline, formația noastră a 
avut prestații între bine și 
foarte bine. De data aceasta, 
ea a părut realmente copleșită 
de miza pusă in joc, nereușind 
să-și valorifice atuurile și vă- 
zîndu-se chiar nevoită să lupte, 
o bună parte din timpul de 
joc, pentru egalare. Bucurește- 
nii au beneficiat de un număr 
dublu de superiorități nume
rice în comparație cu Vasas, 
Hagiu a cîștigat de fiecare 
dată balonul la începutul re
prizelor, însă ratările din si
tuații clare — inclusiv din „4 
metri** —, pripeala, o anume 
lipsă de luciditate au făcut ca 
balanța să încline spre oaspeți, 
care au meritul de a fi venit 
la Pitești cu o lecție bine în
vățată. Budapestanii au jucat 
sigur, agresiv, economic — la 
rezultat — și și-au atins scopul, 
Dinamo răminînd cu remar
cabila calificare in actul deci
siv al „Cupei cupelor", deși 

putea efectiv mai mult, dacă 
măcar ar fi repetat apreciata 
evoluție din prima manșă a fi
nalei ; sîmbătă, însă, la Pi
tești, ea a fost de nerecunos
cut. Antrenorii au încercat să 
schimbe ceva, l-au trimis în 
repriza a doua in poartă pe 
Diaconu (titularul Spînu nu a 
mai avut intervențiile sale ex
celente din partidele anteri
oare), care a parat adesea mi
raculos, el fiind, Împreună cu 
Rus, printre evidențiații jocu
lui. Dar nici așa nu s-a putut 
intoarce soarta întilniril, a în
tregii competiții...

Scorul a fost deschis de 
HAGIU, în secunda 29, KENEZ 
a egalat (min. 1,06), a trimis

Geo RAEȚCH1

(Continuare in pag. a 4-a)

Lecția de educație fizică în 
aer liber este reconfortantă 
și tonifiantă. Aceasta este și 
părerea asistentei Adriana 
Ciolan și a studenților din 
anul II Metalurgie, secția 
prelucrări mecanice, de la 
Universitatea din Galați, pe 
care-i vedeți in imaginea a 
lăturată.
Foto : Mihai RAHOVEANU

La altitudinea de peste 1500 
m, stratul de nea se menține 
în bune condiții. Evident, de 
la primele semne ale iernii, iu
bitorii schiului au și început 
acomodarea pentru noul sezon. 
Pregătirile, desfășurate aproape 
non-stop încă din vară, conti
nuă în aceste zile în condiții 
specifice, fiindcă deschiderea 
sezonului oficial de concursuri 
interne bate la ușă, iar cele 
internaționale sînt în plină 
desfășurare.

Schioarele fondiste de la Cen
trul Olimpic se află de cîteva 
zile la munte. Pe Valea Rîș- 
noavei traseele au fost mar
cate, iar tinerele sportive Ie 
străbat de nenumărate ori.

NOUL SEZON COMPETIȚIONAL
Antrenorii Gheorghe Berdar, 
Andrei Pașcu și Ștefan Borbat 
au alcătuit planuri amănunțite 
pentru fiecare sportivă in parte, 
iar speranțele care se leagă de 
Ileana Hangan, Edith Bako, 
Adina Tuțulan, Daniela Fili- 
mon, Emeșe Kovacs, Mihaela 
Fie, Lenuța Diculescu și cele
lalte trebuie să fie confirmate 
în sezonul ce se apropie cu 
pași repezi.

Schiorii fondiști de la A.S.A. 
Brașov se află și ei in zonă. 
Antrenorul Constantin Enache 
și ceilalți tehnicieni ai secției 
conduc cu multă exigență pri
mele antrenamente specifice.

Pe Platoul Bucegilor zăpada 
se află la ea acasă... Dinamo- 

viștii brașoveni, nu prea mul
țumiți de realizările anului 
trecut, au început din vreme 
pregătirile. Antrenorul fondiș- 
tilor, Nicolae Dudu, se afli de 
mai multă vreme la Piatra 
Arsă și, împreună cu elevii săi, 
execută un program de antre
nament extrem de exigent, în 
foarte bune condiții de lucru 
și zecile de kilometri sînt 
parcurși în ritm susținut, mai 
ales că noua tehnică de aler
gare (pasul de patinaj) trebuie 
bine însușit, ei dovedindu-și 
eficacitatea în sezonul trecut, 
cînd marii schiori ai lumii cu 
el au spulberat pur și simplu 
toate performanțele anterioare.

Bucegi, Cota 2 000, Valea Do
rului, Valea lui Carp. Iată 
pîrtii de schi foarte solicitate 
la această oră. Zăpada este 
bună, iar schiorii noștri frun
tași fac primele ocoliri în plină 
viteză...

Mihai Biră-jr. se află, acum, 
într-un nou rol. El a abando
nat activitatea competițională 
de performanță și se ocupă, 
ca antrenor, de pregătirile 
schiorilor de la Dinamo Bra
șov. Să sperăm că realizările 
„alpinilor" de la poalele Tîm- 
pei vor fi pe măsura eforturi-

Pauf IOVAN

(Continuare in pag 2-3)



Campionatul de box pe echipe

METALUL BUCUREȘTI S-A MENȚINUT
DIVIZIA „A"

ETAPA A XVI-a

VICTORIE PE DEPUN MERITATĂ
Simbătă după-amiază, în 

Kala sporturilor din Călărași, 
în fata unui numeros public 
ți intr-o organizare fără cusur, 
asigurată de Consiliul Jude
țean pentru Educație Fizică și 
Sport si F. R. Box, s-a dispu
tat partida de baraj pentru 
rămînerea în Divizia „A" a 
Campionatului național de box 
pe echipe, între Metalul Bucu
rești și Prahova-A.S.A. Ploiești. 
Scor: 7—5. întrecerea se a- 
nunta echilibrată, dîrză și, tre
buie să recunoaștem, în bună 
măsură a satisfăcut exigențele.

Spre satisfacția generală, au 
fost cîteva meciuri spectaculoa
se, de bună valoare, aiplaudate 
cu căldură de asistență.

După primele patru partide 
ploieștenii cîștigaseră trei, iar 
adversarii lor doar una și se 
părea că bucureștenii vor rata 
menținerea în primul eșalon. 
Dar, în cel de al 5-lea meci, 
semiușorul ploieștean Ion San
du a fost frustrat de victorie 
de arbitrul din ring D. Brătia- 
nu (Călărași), care l-a șicanat 
tot timpul și i-a dat un aver
tisment gratuit, ceea ce a fă
cut ca verdictul să fie acordat 
bucureșteanului Gheorghe Pa
vel. Și pentru a-și ...confirma 
„exigența", același arbitru, în 
partida mijlociilor mici Nicolae 
Ciobanu (Metalul) — Gheorghe 
Terze» (Prahova-A.S.A.) a dat 
nu mai puțin de cinci avertis
mente ambilor sportivi, și cînd 
trebuia, dar mai ales atunci 
cînd nu era cazul. I s-a alătu
rat în acest „stil" de a con
duce lupta și constănțeanul 
V. Găvan, care a reușit să în
curce în așa măsură meciul 
semigreilor Marius Popa (Me
talul) — Gheorghe Anghel

— ——ai^——p—imun iii» iii ii—i» 
ULTIMUL ACT AL PRIMULUI TUR LA VOLEI

(Urmare din pag. 1)

distelor In acest campionat, ob
ținută grație evoluției excelen
te a Ilenei Tîrnoveanu și Geor- 
getei Popescu, bine susținute 
de tinerele Florica Vasile și 
Aurelia Preda. Oaspetele au 
luptat mult, au reușit să ega
leze situația la seturi de la
2—0 și 13—10 (setul 3), dar lip
sa de experiență a tinerelor șl 
talentatelor Felicia Popescu, 
Mihaela Marian și Corina Hol- 
ban și-a spus cuvîntul, piteș- 
tencele pierzînd în setul 5 în 
fața unei echipe feroviare dez
lănțuite. Au arbitrat C. Pitaru 
și D. Rotaru. (Gh. Lazâr — 
coresp.)

ȘTIINȚA BACĂU — CALCU
LATORUL BUCUREȘTI 2—3 
(15, 14, —iot —f», —11). vic
torie meritata a oașpetelor, care 
au reușit, datoritl <n special 
atacului, să răstoarne un meci 
al cărui început le-a fost ne
favorabil. Remarcări : Elena 
Negulescu, Carmen Pascu, Mi- 
rela Zamfir, toate de la Cal
culatorul. Au arbitrat: E. Udu-

LOTO-PRCNOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA
„LOTO" DIN I DECEMBRIE 1935. 
FAZA 1. EXTRAGEREA I: 18 87 
22 20 36 60 86 76 66 35 85 3. EX
TRAGEREA A D-a: 64 53 38 10 7 
82 40 52 69 14 89 8. EXTRAGEREA 
A IlI-a: 46 33 40 75 50 6 34 79 19 
13 16 88. EXTRAGEREA A IV-a: 
16 8 69 59 52 80 66 27 87 55 49 39.

FAZA A n-a. EXTRAGEREA A 
V-a: 79 33 15 72 8 12. EXTRA
GEREA A Vl-a: 42 18 63 62 36 10. 
EXTRAGEREA A VH-a: 53 8 9 32 
6 76 34. FOND TOTAL DE CIȘTI- 
GURI: 1.591.489 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 1 DECEMBRIE 1985
1. Avellino — Atalanta 12. Bani — Napoli a
3. Comp — Torino X
4. Juventus — Fiorentina i
5. Milan — Intemazlonale X6. Pisa — Lecce
7. Sampdoria — Roma
8. Udinese — Verona
9. Cagliari — Catanzaro 2

10. Campobasso — Sambenedet. 1 
16. Catania — Palermo 1
12. EmpoM — Triestina 1
13. Lazio — Genoa x

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI: 1.060.221 LEI.

LOZin PLIC
CU

I ciștiguri 
> în băniși 
autoturisme

IN PRIMUL EȘALON I
(Prahova-A.S.A.), incit antre- ■ 
norul ploieștean I. Răileanu a I 
cerut abandonul elevului său. 1 

Dintre partidele demne de a . 
fi menționate remarcăm pe cea I 
dintre „cocoșii" Gheorghe Cră- ■ 
ciun (Prahova-A.S.A.) și Ni

colae Crăciun (Metalul). Bucu- I 
reșteanul, cunoscut pentru vi- I 
talitatea sa, a fost numărat de 
două ori în prima repriză și I 
se părea că meciul este gata. | 
Dar, în rundul secund, N. Cră
ciun și-a amintit că este un ■ 
boxer cu firmă, și cu un I 
necruțător croșeu de dreapta ■
l-a  expediat pe ploieștean la - 
podea. în continuare am ur- I 
mărit o confruntare frumoasă, ■ 
cu schimburi de lovituri spec
taculoase, încheiată cu victoria I 
meritată a lui Gh. Crăciun, | 
care a lăsat să se întrevadă 
că are multe posibilități de | 
progres. Iată rezultatele galei | 
(primii sînt sportivii bucureș- 
tenl), în ordinea celor 12 cate- ■ 
gorii : M. Vrînceanu p.ab. 2 Fl. I 
Hircea, D. Mandache b.p. I. * 
Grigoriciuc, N. Crăciun p.p. Gh. . 
Crăciun, I. Boidache p.p. C. I 
Pașcariu, Gh. Pavel b.p. I. • 
Sandu, Al. Dinu p.p. L. Sandu, 
N. Ciobanu b.p. Gh. Terzea, I 
Gh. Bețeanu p.p. I. Moroița, | 
M. Popa b. ab. 3 Gh. Anghel, 
Gh. Mihai b.ab. 1 M. Savri, I 
I. Dobre cîștigă prin neprezen- I 
tarea adversarului. Scor final ’ 
7—5 pentru Metalul București, • 
care își menține astfel locul în I 
primul eșalon al Campionatu- 1 
lui național de box pe echipe. .

Duminică va fi cunoscută și I 
cîștigătoarea întrecerii, tind se I 
va disputa finala. între for
mațiile Steaua și Dinamo Bucu- I 
rești.

Paul IOVAN

dec și M. Constantineseu. 
(I. Iancu — coresp.)

PENICILINA IAȘI — CHI
MIA KM. VILCEA 1—3 (9, —7, 
—13, —9). Gazdele au luptat 
mult pentru a cîștiga partida, 
dar maturitatea și experiența 
vîlcencelor și-au spus în cele 
din urmă cuvîntul, ele cîștigînd 
pe merit. Arbitri: V. Ramghel 
și I. Pintea. (Al. Nour — co
resp.)

MASCULIN 
Prima grupă valorică

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — POLITEHNICA TIMI
ȘOARA 3—0 (6, 1, 8). Jocul nu 
a avut istoric, partida fiind la 
discreția gazdelor, care au cîș- 
tigat rapid această întîlnire. 
S-au evidențiat de la craioveni 
Hrinko, Pascu, Stoian, Scho- 
berl, Daha și Băloi, iar de la 
oaspeți doar Grădinaru. Au 
arbitrat: D. Rădulescu și C. 
Gogoașă. (M. Vlădoianu — 
coresp.)

EXPLORĂRI ȘTIINȚA BAIA 
MARE — C.S.M.U. SUCEAVA
3—0 (11, 3, 12). A fost o partidă 
lentă, în care doar cele cîteva' 
faze mai rapide inițiate de gaz
de au salvat meciul de la o 
monotonie supărătoare. Cîteva 
remarcări: Arbuzov, Corcheș și 
Ignișca de la gazde, respectiv 
Popescu, Mogoș și Mîndru. Au 
condus Z. Moldoveanu și V. 
Chioreanu. (A. Crișan — coresp.).

A doua grupă valorică
C.S.U. ALUMINA ORADEA 

— A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 
MUREȘ 3—0 (16, 7, 7). Victorie 
clară în numai 70 de minute, 
facilitată și de replica palidă a

SCHIORII PREGĂTESC NOUL SEZON
(Urmare din pag. 1) 

lor ce se fac în aceste zile de 
antrenamente susținute.

în apropiere sau — cum se 
spune — „cot la cot" cu dina- 
moviștii, se află și „alpinii" de 
la A.S. Armata Brașov. Antre
norii Gheorghe Bălan și Liviu 
Predeleanu au la dispoziție un 
grup de tineri schiori cu care 
speră să „spargă" plafonul a- 
nonimatului.

La Rîșnov, prof. Nicolae Do- 
garu, directorul C.S.Ș. din lo
calitate, ne-a spus că antrena
mentele specifice se desfășoară 
din plin. Tinerii biatloniști și 
fondiștii se luptă ca distanțele 
planificate să fie străbătute 
înaintea starturilor dîn con
cursurile oficiale.

Biatloniștii fruntași, din lo

GLORIA BUZĂU 1 (0)
DINAMO 3 (1)

Stadion Gloria; teren peste aș
teptări de bun; timp însorit, dar 
rece; spectatori — circa 15.600. 
Șuturi: 6—11 (pe poartă: 4—8). 
Cornere: 3—8. Au marcat: ȘU- 
MULANSCHI (min. 78), respectiv 
ORAC (min. 27 și 80) și AL. NI- 
COLAE (min. 85).

GLORIA: Cristian II — Comă- 
nescu, Fi. Marin (min. 47 Năsta- 
se), Mircea, TULPAN — Balaur, 
ȘUMULANSCHI, Tică, Cramer — 
Profir (min. 47 Julis), MARCU.

DINAMO: Moraru — IVAN, MO
VILA, AL. NICOLAE, Topolinschl 
— Andone, VARGA, Dragnea, 
Augustin (min. 57 Văldean) — 
Suciu (min. 77 Rednlc), ORAC..

A arbitrat cu multe greșeli Gr. 
Macavei (Deva); la linie: E. Se- 
racln (Timișoara) și I. Velea 
(Craiova), ambii cu greșeli.

Cartonașe galbene: TULPAN, 
CRISTIAN II COMANESCU, TI- 
CA.

La speranțe: 3—2 (2—0).
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BUZĂU, 1 (prin telefon). 
Meci plin de neprevăzut pe 
stadionul din Crîng, unde, în 
cele din urmă, Dinamo a ob
ținut o victorie meritată, după 
cum se poate vedea și din ci
frele înscrise în caseta tehnică. 
Intr-adevăr, fosta campioană a 
jucat cu o mai mare dezinvol
tură, în timp ce Gloria a re
simțit „șocul psihologic" de
clanșat, cu trei zile în urmă, 
de campioana țării, Steaua. De 
altfel, după o perioadă de ta
tonare, Dinamo avea să fie e- 
chipa care a avut mai mult 
timp inițiativa. Și chiar în 
min. 10, după un corner exe
cutat de Orac, Al. Nicolae este 
aproape de gol, dar Cristian II 
apără. Două minute mai tît- 

oaspeților. Evidențiați : Teleagă, 
Răduță, Todoran de la oradeni, 
Pop de Ia mureșeni. Au arbi
trat : I. Martin și N. Dobre. 
(I. Ghișa — coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — 
RELONUL SAVINEȘTI 3—1 (4, 
13, —10, 8). Gazdele au luptat 
mult pentru a obține prima lor 
victorie în campionat. Ei și-au 
atins scopul la capătul unui joc 
viu disputat, în care s-au re
marcat Pustiu, Ferariu, Călines- 
cu (T), Gavrilă și Vițelaru (Ii). 
Au condus partida : C. Butoi și 
I. Niculescu. (V. Secăreanu 
— coresp.)

CLASAMENTE 
Masculin

(Miercuri 4 decembrie se va 
disputa restanța C.S.U.-I.M.N. 
Galați — Dinamo București, la 
feminin.)

1. Steaua Buc. 5 5 0 15: 4 10
2. Dinamo Buc.. 5 4 1 13: 5 9
3. Univ. CFR Cv. 5 3 2 10: 9 8
4. Explorări Șt. B.M. 5 14 6:12 6
5. Poli. Timișoara 5 14 7:13 6
6. C.S.M.U. Suceava 5 14 5:13 6
7. Relonul Săvlnești 5 4 1 13: 7 9
8. Elcond Dinamo Z. 5 3 2 13: 9 8
9. Calculatorul Buc. 5 3 2 12:12 8

10. CSU Alumina Or. 5 2 3 9:11 7
11. Electro. Tg. M. 5 2 3 8:11 7
12. Tractorul Brașov 5 1 4 8:13 6

Feminin
1. Univ. CFR Cv. 5 4 1 14: 9 9

,2. Flacăra roșie Buc. 5 3 2 16: 8 8
3. Farul Constanța 5 2 3 10:10 7
4. CSM Libertatea Sb. 5 2 3 9:9 7
5. Dinamo București 4 2 2 6: 9 6
6. CSU-IMN Galați 4 13 5:9 5
7. Calculatorul Buc. 5 4 1 14: 7 9
8. Dada Pitești 5 3 2 11: 7 8
9. Chimia Rm. Vîlcea 5 3 2 10: 9 8

10. Știința Bacău 5 2 3 9:12 7
11. Penicilina Iași 5 2 3 8:11 7
12. Rapid București 5 14 8:14 6

tul republican se află în a- 
ceste zile la un stagiu de pre
gătire specifică la Murmansk 
(U.R.S.S.), unde antrenorul 
Ștefan Stăiculescu „încarcă ba
teriile" elevilor săi pentru im
portantele competiții ale viito
rului sezon.

Nici schioarele noastre alpine 
— cele care, în sezonul tre
cut, au înregistrat cîteva re
zultate promițătoare, care le-au 
ridicat cota în ierarhiile inter
naționale — nu se lasă mai 
prejos. Antrenorul Dan Cristea, 
împreună cu Liliana Ichim, 
Mihaela Fera și Claudia Pos- 
tolache participă, în Italia, la 
antrenamente și concursuri.

Iată, deci, că schiorii noștri 
au luat un start lansat în pre
gătirea viitorului sezon, pe 
care îl dorim cît mai rodnic.

ziu, Andone expediază un 
„cap", la o lovitură liberă e- 
xecutată de pe dreapta, dar 
portarul buzoian este din nou 
Ia post. In sfîrșit, în min. 17, 
la o lovitură liberă de la 20 m 
în favoarea lui Dinămo, Orac 
trimite milimetric pe lîngă 
poartă. în schimb, Gloria gre
șește destul de mult In teren 
(pase care merg fie la adver
sar, fi? în aut), în tinup ce jo
cul lui Dinamo este mai exact, 
în min. 27 notăm deschiderea 
scorului : Dragnea trece de FI. 
Marin (care a jucat foarte 
slab), centrează la ORAC, a- 
ccsta șutează cu efect, mingea 
lovește „transversala", revine în 
teren, tușierul E. Seracin pleacă 
hotărît spre centrul terenului, 
arbitrul Gr. Macavei validează 
golul.

în continuare Dinamo are 
inițiativa, Orac execută un șut 
foarte puternic (min. 39), res
pins de Cristian II în corner, 
în ultimul minut al reprizei, 
Al. Nicolae salvează în ultima

FRUMOSUL, SALVATORUL GOL...
Un meci de uzură, ieri, în 

Giulești, din care spectatorii 
n-au rămas decit cu frumosul 
gol marcat de AGIU, în min. 
58, dintr-o superbă foarfecă, 
în urma celui de al nouălea 
corner al gazdelor, iar Rapid 
a rămas cu două puncte grele, 
muncite și pe deplin meritate. 
Joc de luptă, fără virtuți, la 
marginea primei divizii, pe a- 
locuri sub cota acceptabilului. 
Rapid a dominat, uneori, chiar 
categoric, însă a găsit greu 
drumul spre poartă, pentru că 
vîlcenii, cu o apărare supra
aglomerată, s-au axat, în cea 
mai mare parte, numai pe de
fensivă, iar atacul giuleștean 
n-a avut nici „vînă“ și, mai 
ales, nici intuiție. Gazdele vor 
înscrie în min. 4, prin Șt. Popa, 
însă fusese ofsaid, chiar dacă 
a fost sancționat cu întîrziere ; 
vor avea. șansa golului și în 
min. 5, cînd Basno a scos de 
pe linia porții. Și feroviarii 
vor încheia prima repriză de 
dominare cu un șut de la dis
tanță a lui Croitoru, care mai 
putea înainta, și, din fericire 
pentru ei, cu 11 jucători în 
teren, pentru că, în min. 31, 
Rada îl pălmuise pe Iovan, 
care îl trăsese de mînă, însă 
arbitrul a încurcat culoarea 
cartonașelor (cum avea să o 
facă și în repriza secundă în 
cazul lui Agiu și Preda). Chi
mia nu șutase măcar o dată 
la poartă și miza pe anemia 
rapidiștilor.

Numai că Rapid începe re
priza secundă mai ambițioasă, 
dominînd cu fundașii la linia 
de centru. Va rata Șt. Popa 
din 6 m (min. 47), Manea nu 
va fructifica pasa oferită în 
careu de... Teleșpan (min. 50),

DACĂ FUNDAȘUL NU ATACA
BRAȘOV, 1 (prin telefon).

Joc dîrz, cu multă risipă de 
energie de ambele părți. pe 
un teren care a creat dificul
tăți în controlul balonului ți 
chiar în menținerea echilibru
lui jucătorilor. F.C.M. a domi
nat în prima repriză, a fă
cut breșe în dispozitivul defen
siv advers, însă a concretizat, 
după pauză, doar o dată. Bucu
reștenii au sperat că vor pleca 
cu un punct și, în consecință, 
au întărit apărarea, lăsînd în 
fața apărătorilor brașoveni doar 
pe Iordache, care, nesprijinit 
îndeajuns de colegii săi cînd 
faza o cerea, n-a putut să con
stituie un pericol deosebit. 
Semnificativ pentru primele 
45 minute este raportul șuturi
lor pe poartă (7—1) și al cor- 
nerelor (12—1), ambele în fa
voarea gazdelor. în această 
parte a meciului, am notat mai 
multe ocazii ratate de brașo
veni sau respinse de portarul 
Nițu : Bența — min. 9 șut pu
ternic de la 18 m, Nițu a acor
dat corner ; Bălan — min. 14 
„bombă", Nițu respinge ; con
traatac, în min. 23 : Bența și 
Cramer, doar cu Brumaru în 
față, Cramei- a intrat în careu, 
dar a alunecat ți a irosit ast
fel una dintre marile ocazii de 
a marca ; Mărgărit — min. 31 
șut sub transversală, Nițu, cu 
un reflex, a acordat comer.

După pauză. Spirea în min. 
48, a fost la un pas de deschi
derea scorului însă, din careu, 
a greșit ținta. în min. 53 s-a 

clipă balonul din piciorul lui 
Cramer, care înainta, în' dia
gonală, spre poartă.

După pauză, Gloria se nă
pustește spre egalare, Balaur 
are o bună ocazie în min. 54, 
dar tot Dinamo (min. 55), prin 
Dragnea, are o situație favo
rabilă, șutul acestuia „îndoin- 
du-1" pe Cristian II. Din pă
cate, jocul e de multe ori frag
mentat de arbitrul Gr. Maca
vei, care, depășit de importanța 
meciului, dă multe decizii ne
conforme cu realitatea. Va fi 
1—1 în min. 78, prin golul rea
lizat de ȘUMULANSCHI, dar, 
doar două minute mai tirziu, 
ORAC readuce echipa în a- 
vantaj, pentru ca, în min. 85, 
AL. NICOLAE, în urma unui 
corner, să pecetluiască rezulta
tul final : 3—1 pentru Dinamo. 
Așa cum ne spuneau colegii 
buzoieni de Ia masa presei, e- 
voluția Gloriei nu s-a ridicat 
la valoarea arătată cu alte pri
lejuri.

Mirceo TUDORAN

RAPID 1 (0)
CHIMIA RM. VILCEA 0

Stadion Giulești; teren moale, 
alunecos; timp friguros; specta
tori — circa 10.000. Șuturi: 16—2 
(pe poartă: 7—1). Cornere: 12—3. 
A marcat: AGIU (min. 58).

RAPID: Toader — Marinescu,
Rada, Cîrstea, BACOȘ — CROI
TORU, Goanță, Șt. Popa (min. 
90 A. Mlncu) — Cioacă (min. 59 
Dama-sctiln II), AGIU, Manea.

CHIMIA: Pavel — Teleșpan,
Preda, Basno, LAZAR — IOVAN 
(mim. 85 Udrea), Vergu, Beldeanu 
— Verigeanu, Treschin, caraba- 
geac.

A arbitrat cu greșeli Fl. Popes
cu; la linie: A. Moroianu (ambii 
din Ploiești) și V. Antoni (Iași), 
ambii ou greșeli în aprecierea of
saidurilor.

Cartonașe galbene: RADA, IO
VAN, AGIU, PREDA.

La speranțe: 3—0 (2—0).
• ■.......... —

Cioacă va strica o ocazie u- 
riașă (min. 51), dar golul a 
venit, cum arătam, în min. 58, 
gol frumos, care a salvat me
diocritatea unei partide mult 
prea nervoasă și din cauza ar
bitrului care, fie că a fluierat 
cu întîrziere, fie că a lăsat 
nesancționate o serie de ire
gularități. Bucureștenii vor mai 
avea două bune ocazii, în min. 
81 și în min. 89, prin același 
Goanță care, ultima dată, a 
driblat și portarul, însă a in
trat în „unghi mort" și și-a... 
îmbolnăvit suporterii de inimă. 
Vîlcenii își vor aminti că au 
învins clar Universitatea Cra
iova abia în final, însă nu vor 
reuși decît un șut pe poartă, 
în min. 83, cînd Vergu s-a 
aflat pe culoar bun, însă s-a 
grăbit și a tras de la distanță; 
Și, cu un singur șut într-o 
partidă...

Mircea M IONESCU
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F.C.M. BRAȘOV 1 (0)
VICTORIA BUCUREȘTI 0

Stadion Tineretului; teren moa
le, alunecos; timp noros, frigu
ros; spectatori — circa 4.006. Șu
turi: 19—6 (pe poartă: 8—3). Cor
nere: 14—4. A marcat: CRAMER 
(min. 53).

F.CJW. BRAȘOV: Șanta — Bă
lan, Moldovan, Naghi, MANDOCA 
— Cîmpean (min. 46 Spirea), 
ȘOARECE, Mărgărit — Țălnar 
(min. 77 Cadar), CRAMER, BEN- TA.

VICTORIA: Nițu — Mânu, MI- 
REA, Brumaru, Vlad — SANDOI, 
Călin (min. 56 Glonț), D. SAVA 
(min. 73 Aelenei), Ursu — Ior
dache. V. Radu.

A arbitrat foarte bine M. Neșu; 
la linie: I, Caraman (ambii din 
Oradea) și I. Gherghell (Baia Mare).

Cartonașe galbene : NITU.
VLAD.

La speranțe: 2—1 (2—0).

marcat unicul gol : Mandoca, 
așa cum a mai făcut de multe 
ori în decursul partidei, a ur
cat piuă aproape de linia de 
fund a porții bucureștenc, a 
centrat in careu, Ursu a res
pins la CRAMER, care, de astă 
dată, a expediat balonul în 
plasă. în continuare, F.C.M. 
Brașov a mai redus din tura
ția motoarelor. Bucureș
tenii au echilibrat jocul și por
tarul Șanta s-a remarcat, la 
șutul lui Iordache (min. 55), 
cînd a deviat mingea în cor
ner.

Pompiliu VINTILA

„POLI" Tlb 
A.S.A. TG.
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LIDERUL A TRECUT DE UN NOU OBSTACOL

it, Cristian rezolvă si această fază.
Foto : Aurel D. NEAGU
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SPORTUL STUDENȚESC 0
F. C. ARGEȘ 0

Stadion Sportul studențesc; te
ren alunecos; timp friguros; spec
tatori — circa 4.000. Șuturi: 20—4 
(pe poartă: 10—2). Cornere: 21—1.

SPORTUL STUDENȚESC: Za- 
rio.su — M. MARIAN, Cazan, Ior- 
gulescu, Munteanu II — ȚICLEA- 
NU (min. 80 Terheș). Șerbănică, 
Bozeșan — M. Sandu, Coraș, Hagi.

F.C. ARGEȘ: CRISTIAN — Voi- 
cu, Pîrvu, STANCU, Eduard — 
Badea, Toma, (mln. 90 D. Zam
fir), Iovănescu, BANUȚA — Jur- 
că, Ignat.A arbitrat bine O. Ștreng (Ora
dea) ; la linie: N. Bițin (Salonta) 
șl D. Bucduman (Timișoara).

Cartonașe galbene: IORGULES- 
CU, HAGI, VOICU.

La speranțe: 0—0.
« « ■■ ......... .

dorita breșă. Starea de preci
pitare (șuturi defectuoase ale 
lui Coraș — min. 52, M. Sandu 
— min. 64, Hagi — min. 75) 
este depășită de unele combi
nații mai periculoase, dar se 
opune inspirat Cristian (min. 
50, min. 56 și min. 78), iar 
cînd acesta a fost bătut a a- 
părut Stancu, el avînd o in
tervenție in extremis în min. 
72, cînd a scos mingea de pe 
linia porții la șutul lui Boze
șan. Cristian — Stancu, iată un 
cuplu imbatabil, greu de de
pășit ieri, cei doi dirijîndu-și 
perfect colegii, subordonați 
mult doritei „remize albe". Ei 
au obținut-o, iar studenții au 
rămas cu evidenta lor superio
ritate la datele statistice în
scrise în caseta tehnică.

Adrian VASILESCU

-ÎN SERIE...
on), min. 50, Ispir, „bătrinul" diviziei 
iul, noastre, cu mingea Ia picior, a 
pir, fost „încolțit" printr-un presing
ale necruțător de trei atacanți timi-
rte șoreni, a pierdut balonul și GIU- 
m- CHICI l-a expediat, din unghi, în 
del gol. Majorarea avantajului a des- 
-și cătușat complet echipa gazdă, a 
ele tăiat tot elanul oaspeților și ma- 
-și rile ocazii s-au înmulțit la poar- 
ir- ta lui Varo. Rînd pe rînd, au 
să ratat Bolba (min. 54), Giuchici
Dr, (min. 65), Rotariu (min. 66) și
pe din nou Bolba (min. 68). în min.
a 80, însă, scorul a devenit 3—0, 

•le în urma unei acțiuni rapide și 
spectaculoase : balonul a pornit 
de Ia Lehman, a trecut pe la 
Rotariu și Vlătănescu, a ajuns la 
C. Bozeșan lansat, centrarea aces- 

1| tuia fiind feluată de GIUCHICI 
în plasă.

Laurențiu DUMITRESCU e-
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BACAU, i (prin telefon). Aș
teptată cu un mare și justifi
cat interes, partida dintre e- 
chipa locală și fruntașa cla
samentului a atras in tribune 
un public numeros, căruia însă 
nu i-a îndreptățit decît parțial 
— după pauză — speranța in
tr-un spectacol fotbalistic de 
calitate.

Deși de mare angajament, în 
prima sa parte jocul s-a situat 
la un nivel ceva mai modest, 
cu multe întreruperi datorate 
faulturilor și obstrucțiilor, cu 
puține faze la cele două porti. 
Practicînd un marcaj foarte 
strîns și intervenind decis, am
bele apărări au fost în această 
perioadă la înălțime. destră- 
mind relativ ușor acțiunile 
ofensive. In aceste condiții, 
jocul s-a desfășurat îndeosebi 
în zona de mijloc a terenului 
și portarii celor două echipe 
aproape că nu au avut deloc 
emoții. Doar Mangeac, în min. 
16, a fost nevoit să plonjeze 
la picioarele lui Lăcătuș, pă
truns în careul advers. De par
tea cealaltă, băcăuanii și-au 
creat cîteva situații favorabile, 
care nu s-au dovedit insă în
deajuns de periculoase pentru 
a duce Ia deschiderea scorului.

Cu excepția, totuși, a fazei din 
min 17, cind la centrarea pre
cisă a lui’ Bișcă, Avădanei nu 
a ajuns la timp pentru a îm
pinge balonul in plasă. în alte 
două situații mai demne de 
notat, șuturile lui Șoiman (min. 
11) și Bișcă (min. 41) au fost 
deviate in corner de apărăto
rii militari.

După pauză jocul a crescut 
sensibil în calitate și acțiunile 
de atac au dobîndit un grad 
mai mare dc periculozitate. 
După ce, în min. 49, C. Solo
mon a pătruns impetuos spre 
poarta lui Ducadam, dar a șu
tat imprecis, echipa oaspe — 
profitînd și de slăbirea marca
jului făcut de apărătorii bă
căuani — a fost aceea care a 
deschis scorul. In min. 54, o 
centrare de pe stingă a lui 
Majaru l-a găsit complet liber 
pe LĂCĂTUȘ, în marginea in
terioară a careului băcăuan, și 
acesta, cu un șut bine plasat, 
a făcut inutil plonjonul lui 
Mangeac. Patru minute mai 
tirziu, o frumoasă combinație 
între Pi(urcă și LĂCĂTUȘ, il 
pune din nou pe acesta din 
urmă în poziție de șut și sco
rul devine 2—0. în fața înfrîn- 
gerii care se contura, băcăua-

nii insistă și mai mult in a- 
tac, dar nu au forța necesară 
pentru a depăși ferma și ex
perimentata defensivă a lide
rului. Totuși, în min. 80, la o 
bună pasă a lui Avădanei, Tis- 
mănaru ar fi putut reduce din 
handicap, însă a șutat slab și 
Ducadam. a reținut fără nici o 
dificultate. Spre final, Steaua 
se impune clar prin jocul său 
ofensiv, dezinvolt și eficace, 
care produce o bună impresie 
publicului. Bucureștenii nu mai 
reușesc, totuși. să majoreze 
scorul, cu toate că și-au creat 
încă două mari ocazii, în min. 
85 și 88. cînd Pițurcă și, res
pectiv, Balint au trimis min
gea pe lingă poartă.

Constantin FIRÂNESCU

S.C. BACĂU 
STEAUA

o
2 (0)

stadion „23 August"; teren în
ghețat; timp frumos, dar trigu- ----   —. 223)00.

5—3).
ros; spectatori — circa 
Șuturi: 12—7 (pe poartă: ........
Cornere: 10—5. A marcat: LĂCĂ
TUȘ (min. 53 și 57).

S.C. BACAU: Mangeac — AN- 
DRIEȘ, Borcea, Arteni, Viscrea- 
nu — Tismănaru, C. SOLOMON, 
șoșu — șoiman, Avădanei, Biș
că (min. 68 Trîmbițaș).

STEAUA: Ducadam — 
Bumbescu, BELODEDICI. 
lescu — stoica (min. 82 
Balint, Maiaru. BOLCÎNI 
CATUȘ, PITURCĂ (min. 
du II).

A arbitrat foarte bine’

IO VAN, 
Bărbu- 
Bălan), 
- I.A- 
85 Ra-

_ ____ ______ ___  1, Cră- 
ciuncscu; la linie: A. Mițaru (am
bii din Rm. Vîlcea) și I. Coț 
(Ploiești).

Cartonașe galbene: TIS MAN A- 
RU, BUMBESCU, IOVAN. ȘOȘU, 
BIȘCA, BULON!, ȘOIMAN.

La speranțe: 2—2 (1—1).

DUPĂ PAUZA, UN VERITABIL SPECTACOL

NORMA"zz
HUNEDOARA, 1 (prin tele

fon). Petrolul își concepuse o 
echipă „pachet", formată din 
fundași și mijlocași, sporind 
să se opună astfel jocului e- 
minamente ofensiv al Corvinu- 
lui pe teren propriu. Se viza 
probabil un scor alb de răsu
net, care ar fi întrerupt, bine
înțeles, (1 spectaculoasa serie 
de minimum trei goluri marca
te de hunedoreni în meciurile 
de-acasă. Dar chiar în min. 1 
Klein execută un corner, Ga
bor reia la semiînălțime, cu 
căleîiul, deviind pînă la PET
CU, care șutează pe culoarul 
lăsat liber de o întreagă apă
rare derutată : 1—0. După nu
mai un minut și jumătate, BA
DEA înscrie, cu capul, al doi
lea gol, dintr-o centrare opor
tună a lui Petcu. „Neîncălzită", 
dar handicapată serios pe ta
bela de marcaj. Petrolul uită 
orice lecție tactică, cade într-un 
haos total, deplasările jucători
lor se fac anapoda, îndîrjirea 
lor tradițională se topește. în 
min. 14 „norma" Corvinului se 
îndeplinește, COJOCARU de
viind cu capul o minge arun
cată in careu de Gabor, după 
ce o recuperase la mijlocul te
renului, inaintind apoi din 
dribling in dribling pînă la 
marginea careului. încercînd să 
temporizeze, oaspeții nu găsesc 
altă formulă decît șuturile 
lungi, formale, din linia a 
doua, care nu-1 pot neliniști 
pe Ioniță. In min. 31, COJO
CARU mai marchează un gol, 
tot cu capul, la lovitura liberă 
executată precis de Klcin.

După pauză, P. Gușe — su
focat — cedează locul, dar Ga
bor il va anihila și pe tînărul 
Hîncu. El rămîne de altfel sin
gurul jucător hunedorean ca- 
re-și păstrează verva, restul 
coechipierilor intrînd surprin
zător într-un joc de uzură, 
neutru. Partida se echilibrează 
în cîmp. ureînd agale spre fi
nal. O singură „scăpărare", 
min.
cînd PETCU este faultat 
suprafața de pedeapsă. Tot

HUNEDOREANĂ
CORVINUL HUNEDOARA 5 (4) 
PETROLUL PLOIEȘTI 0

Stadion Corvinul; teren bun; 
timp rece, umed; spectatori — 
circa 10.000. Șuturi: 16—12 (pe 
poartă: 9—6). COrnere: 6—2. Au 
marcat: PETCU (mln. 1 și 84 — 
ultimul din 11 m), BADEA (min. 
3), COJOCARU (mln. 14 si 31).

CORVINUL: Ioniță — Nicșa,
Dubinciuc, MĂRGINEAN, Tîmo- 
veanu — Mateuț, KLEIN, PETCU 
— GABOR, COJOCARU (min. 70 
Stroia), Badea (min. 77 Bozga).

PETROLUL: Jlpa — Ștefan, Bu- 
tufel, Pitulice, P. Gușe (min. 46 
Hîncu) — Mocanu. Crîngașu, Gri- 
gore, Costin — NUȚA, I. Solomon 
(mim. 63 Roșu).

A arbitrat foarte bine R. Pe* 
trescu (Brașov) ; la linie: I. Tăr- 
can (Tg. Mureș) și V. Onu (Pre
deal).

Cartonașe galbene: ȘTEFAN, 
CRÎNGAȘU, PETCU.

La speranțe: 3—1 (0—1).

transformă penally-ul-, animind 
o tribună care tinjea după 
spectaculozitatea primei re
prize.

Ion CUPEN

CLUJ-NAPOCA, 1 (prin te
lefon). Terenul curățat de ză
padă cu cîteva ore înainte de 
începerea partidei a însemnat 
un adversar in plus pentru 
ambele echipe devenind clar 
că echipa care se va adapta 
mai repede și mai bine la con
dițiile întrecerii va fi victo
rioasă. în prima repriză oas
peții ni s-au părut, și datorită 
faptului că erau mai mult 
preocupați de defensivă, mai 
siguri și, în orice caz. au reu
șit să-și egaleze, pe ansamblu, 
adversarii. De altfel, faze de 
poartă destul de puține în a- 
ceastă parte a jocului.

Actul al doilea va fi mult 
mai reușit din toate punctele 
de vedere : multe faze de 
poartă, joc cursiv, așa că im
presia ultimă, care și rămîne, 
a fost o răsplată pentru spec
tatorii înfrigurați. Studenții au 
un start exploziv. în min. 46, 
Anghel intervine la șutul lui 
Bagiu și, mai tirziu, Boeru pă
trunde în viteză pe partea 
stingă, centrează din unghi di
ficil, portarul oaspeților este 
bătut, dar mingea se „scurge" 
pe lingă stîlpul din stingă al 
buturilor oltene. în minutul 53 
se derulează un moment ce 
putea fi decisiv pentru rezul
tatul partidei : Leța comite 
henț în careul de 16 m, Cîm- 
peanu II execută lovitura de 
la 11 m, dar Angliei intervine, 
după ce Bălăci îi șoptise, pro
babil, direcția în care va șuta 
atacantul clujean. Se părea că 
această ratare va apăsa forma-

„U" CLUJ-NAPOCA 
F.C. OLT

2 (0)
0

Stadion Municipal; teren desză
pezit; timp friguros; spectatori — 
circa 10.080. Șuturi: I- 
poartă: 7—5). Cornere: 
marcat: CÎMPEANU II 
BOERU (min. 66).

„U“ CLUJ-NAPOCA: 
Dobrotă. NEAMȚU, 
(mln. 65 FI. Pop), Bagiu — A. 
STOICA, Popicu, BUCUR (min. 
86 Meszaros) — CÎMPEANU II, 
Fîșic. BOERU.

F.C. OLT: Anghel — Laurențiu, 
Mihail, M. ZAMFIR, Minea — 
EFTIMIE, Donose, Leța (min. 70 
M. Popescu), BĂLĂCI — Crișan 
(mln. 70 Pena), TURCU.

A arbitrat bine J. Grama 
linie: M. Stoenescu (ambii 
București) și C. Gheorghe 
ceava).Cartonașe galbene: TURCU, 
NEA, DOBROTA.

La speranțe: 4—0 (2—0).
• '■ . i

15—9 (pe
4—4. Au

(min. 60),
Cavai — 
CIOCAN

; la 
din 

(Su-
MI-

ția locală, dar ea își revine re
lativ repede și deschide scorul 
în min. 60 : centrare Stoica, 
Anghel respinge, Fîșic șutează 
in portarul oaspeților, mingea 
ricoșează Ia CÎMPEANU II, 
care marchează. Și Ia golul din 
min. 66 portarul Anghel a ezi
tat să intervină și BOERU, care 
sărise o dată cu eL 
introducă balonul 
După ce Fîșic va 
mare ocazie (min. 
tind balonul pe lingă 
goală, vor urma zece 
„de foc" ale F.C. Olt-ului, care 
nu-i ad.uc nici măcar meri
tatul gol de onoare.

Eftimie IONESCU

reușește să 
în 

rata
77),

plasă. 
o altă 
trimi- 
poarta 

minute

S-A ÎNCHEIAT turul diviziei 8"

Oțelul Galați, Flacăra Automecanica Moreni și Jiul Petroșani - pe primele locuri
SERIA I

în
84, în careul Petrolului, 

în 
el

PRAHOVA ■ C.S.U. PLOIEȘTI — 
DUNĂREA CALARAȘI 2—0 (2—0) : 
V. Constantin (min. 7) și Cisma- 
ru (min. 16).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — F.C. 
CONSTANȚA 2—0 (0—0)’: Vasila- 
che (min. S3) și Amarghioalei 
(mln. 67).

C.S. BOTOȘANI — CHIMIA 
FĂLTICENI 3—1 (2—0) : Șofran
(mln. 20), Ciucă (min. 40) și Ene 
(min. 43), respectiv Neacșu 
(mln. 74).

MINERUL VATRA DORNEI — 
F.C.M. DELTA TULCEA 3—1 
(2—0) : Potlogea (min. 22 — au
togol), Popa (min. 35) și Sfrijan 
(mln. 88), respectiv Rusu (mln. 52).

ARIPILE BACAU — DUNĂREA 
C.S.U. GALAȚI 1—1 (0—0) : Poe-

SERIA A ll-a ------------------

naru (min. 75), respectiv Chivu 
(min. 70).

POLITEHNICA IAȘI — C.S.M. 
SUCEAVA 2—0 (1—0) : Filip
(min. 5) șl Burdujan (min. 78).

F.C. PROGRESUL BRA1LA — 
METALUL PLOPENI 4—0 (3—0) : 
Văsîi (min. 5), Petrache (min. 12), 
Drăgoi (min. 43) și Pascu 
(min. 80).

OȚELUL GALAȚI — STEAUA 
MIZIL 4—0 (1—0) : Rotaru (min. 
27 șl 60), Bejenaru (mln. 65) și 
Antohi (min. 81).

OLIMPIA RM. SARAT — C.F.R. 
PAȘCANI 0—0.

Relatări de la : O. Bălteanu, 
C. Rusu, T. Ungureanu, M. Co- 
zubaș, S. Neniță, M. Macovei, 
S. lorga, T. Siriopol, Th. Budescu.

CLASAMENTUL
1. OȚELUL GL. 17 13 2 2 42-10 28
2. Politehnica 17 11 4 2 23-10 26
3. F.C. Constanța 17 8 4 5 22-13 20
4. Dunărea CSU 17 8 4 5 21-14 20
5. Steaua Mizil 17 8 2 7 22-22 18
6. CFR Pașcani 17 6 5 6 22-20 17
7. FC Progresul 17 7 2 8 21-15 16
8. CSM Suceava 17 6 4 7 17-19 16
9. FCM Delta 17 8 0 9 18-21 16

10. Ceahlăul 17 7 2 8 16-19 16
11. Prahova 17 7 2 8 17-23 16
12. C.S. Botoșani 17 6 3 8 15-18 15
13. Dunărea CI. 17 4 7 6 13-20 15
14. Olimpia 17 5 5 7 14-22 15
15. Metalul 17 6 2 9 25-24 14
16. Chimia 17 6 2 9 18-29 14
17. Minerul 17 5 2 10 14-26 12
18. Aripile 17 3 6 8 18-33 12

CU PREȚUL UNOR MARI EFORTURI
CRAIOVA, 1 (prin telefon). Un 

meci care părea la discreția for
mației craiovene (s-a desfășurat, 
ce-1 drept, mal tot timpul, în ju
mătatea bihoreană) a văzut echi
pa gazdă desprlnzîndu-se în în
vingătoare abia după pauză, cînd 
șutul fericit, din min. 55, al Iui 
ADR, POPESCU l-a surprinș pe 
Lăzăreanu (excelent pină atunci), 
mingea deviind dintr-un apărător, 
și astfel craiovenii au obținut o 
victorie pe deplin meritată, nu 
însă fără... emoții. De fapt, dacă 
în min. 14, cînd Negrilă s-a in
filtrat în atac pe partea dreaptă 
șl a centrat puternic, pe jos, In 
fața lui Geolgău singur, singurel, 
de la 3—4 m, care a reluat slab, 
oferind posibilitatea lui Lăzărea
nu să revină și să rețină balo
nul pe linia porții, cu totul alt
fel ar fi stat lucrurile. Acea ra
risimă ocazie l-a șl determinat 
pe antrenorul M. Rădulescu să-1 
înlocuiască pe Geolgău.

Prima mare situație s-a derulat 
in mln. 6, cînd, în urma unei lo
vituri de la 35 m., Irifriescu a 
expediat balonul în bară. In min. 
27, Bîcu a scăpat singur, dar a- 
șutat imprecis. Tot atacantul cra- 
iovean nu-1 poate învinge pe Lă
zăreanu, în min, 35, cu un șut 
din apropiere. Portarul orădean 
se remarcă și în mln. 42, cînd 
Cîrțu plasează balonul, din apro
piere, cu capul, la vinclu, dar Lă
zăreanu respinge în corner.

La reluare, craiovenii sînt de
ciși să tranșeze disputa în fa
voarea lor și atacă susținut. O

UNIV. CRAIOVA 1 (0)
F. C. BIHOR 0

Stadion „Central"; teren bun; 
timp frumos, rece; spectatori — 
circa 12.000. Șuturi: 25—5 (pe 
poartă: 13—1). Cornere: 16—3. A 
marcat: AD. POPESCU (mln. 55).

UNIVERSITATEA: Lung — Ne
grilă, Tilihoi, ȘTEFANESCU,
AD. POPESCU — MAN AIL A, C&- 
țoi, Irimescu — Badea (min. 69
O. Popescu), Geolgău (min. 22 
CÎRȚU), Bîcu.

F.C. BIHOR: LĂZĂREANU — 
DIANU, BlSZOk, DUMITRESCU, 
Kiss (mln. 73 Nițu) — Tămaș, 
Mureșan, I. Marin, Isaia (min. 84 
Lazăr) — He, Georgescu.

A arbitrat satisfăcător Al. Mus- 
tățea; la linie: M. Ionescu (am
bii din Pitești) și Gh. Constantin 
(Rm. Vîlcea).

La speranțe: 1—1 (0—0).
• ir

suită de driblinguri ale lui Cîrțu 
(man. 48) se încheie cu un fault 
în suprafața de pedeapsă, dar ar
bitrul trece cu vederea infrac
țiunea. Finalul partidei îl găsește 
pe oaspeți ceva mal deciși în o- 
fenslvă șl, în min. 81, un con
traatac inițiat de neobositul Dla- 
nu este încheiat cu o lovitură de 
cap a lui Isaia, dar mingea va fi 
deviată în corner de fundașii cra- 
ioveni. O victorie muncită a stu
denților, care au întHnlt un ad- . 
versar mult mai tenace decît se 
așteptau.

Gheorghe NERTEA

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
CARP AȚI MlRȘA 4—0 (1—0) : Fl- 
rănescu (min. 32 și 68), Biță 
(mln. 58), Fotache (min. 51 — 
autogol).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
FLACARA AUTOMECANICA MO
RENI 1—1 (1—0) : Pestrița (mln. 
32), respectiv Badea (min. 76).

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
ȘOIMII I.P.A. SIBIU 1—0 (0—0) : 
Dencș (min. 48 — din 11 m).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — AVÎNTUL REGHIN 
8—0 (4—0) : Beldie (min. 16),
Stoica (min. 22 și 78), C. Zamfir 
(min. 27), Bolborea (min. 37 — 
din 11 m), Petrescu (min. 61 și 
81), Ene (mln. 68).

TRACTORUL BRAȘOV — A.S. 
DROBETA TR. SEVERIN 2—1 
(2—0) : călin (min. 4 — autogol),

SERIA A lll-a --------- --------
JIUL PETROȘANI — OLIMPIA 

SATU MARE 6—2 (3—1) : Pachi- 
teanu (min. 2), Găman (min. 18), 
B. Popescu (mln. 37), Mulțescu 
(min. 58 și 86), V. Popa (min. 64), 
respectiv Erdei (min. 39), Szila- 
ghi (min. 55).

GLORIA BISTRIȚA — ÎNFRĂ
ȚIREA ORADEA 3—0 (0—0) :
Cervenschi (min. 66 din 11 m), 
Moga (min. 71), Coman (min. 74).

F.C. MARAMUREȘ BAIA MARE 
— MINERUL LUPENI 4—0 (1—0) : 
Mureșan (min. 9 și 77), D. Mol
dovan (min. 53 și 53).

MINERUL CAVNIC — MECANI
CA OBAȘTIB 4—1 (2—0) : Len-
ghel (min. 30), Tașnadi (min. 40), 
Catauă (min. 46). Petran (min. 
77), respectiv Vesa (min. 89).

Marcăș (min. 35), respectiv Pa
vel (min. 82).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — I.C.S.I.M. BUCUREȘTI 
3—0 (1—0) : Drăgan (min. 25), 
Țițu (min. 50), Asaftel (min. 80 
— din 11 m).

CHIMICA TIRNAVENI — C.S. 
T1RGOVIȘTE 1—1 (0—1) : Oprlșor 
(mln. 52), respectiv Ene (min. 33).

MUSCELUL CÎMPULUNG — 
MECANICA FINA STEAUA BUC. 
3—0 (2—0): Panfil (min. 7), Bori- 
ceanu (min. 34), N. Iosif (min. 49).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
I.C.I.M. BRAȘOV 5—0 (1—0) : Du- 
lău (min. 10), Harbădă (min. 55 
șl 74), Ciofîcă (mln. 68 și 80).

Relatări de la : T. Ștefănescu, 
N. Ștefan, L. Briotă, N. Tokacek, 
C. Gruia, D. Mihail, I. Ducan, 
P. Mateoiu, M. Tacă!.

CLASAMENTUL
1. FL. MORENI 17 10 4 3 21-12 24
2. Prog. Vulcan 17 9 5 3 35-14 23
3. C.S. T-viște 17 9 4 4 29-12 22
4. A.S. Drobeta 17 8 3 6 22-19 19
5. Chimica 17 7 3 7 28-20 17
6. Carpați 17 8 1 8 25-25 17
7. Tractorul 17 6 5 6 19-19 17
8. IM AS A 17 7 3 7 19-26 17
9. Electroputere 17 7 2 8 35-27 16

10. Gaz metan 17 8 0 9 25-21 16
11. Muscelul 1«7 8 0 9 21-25 16
12. Sp. muncit. 17 7 2 8 19-26 16
13. I.C.I.M. Bv. 17 7 1 9 27-27 15
14. Mecanică fină 17 6 3 8 28-31 15
15. Automatica 17 6 3 8 21-29 15
16. Avîntul 17 6 3 8 18-33 15
17. Șoimii Sibiu 17 5 4 8 25-26 14
18. ICSTM 17 5 2 10 13-38 12

C.S.M. REȘIȚA — C.F.R. TIMI
ȘOARA 4—0 (2—0) : Ciurea (min. 
2 și 31), Jacotă (min. 47 și 58 
din 11 m).

STRUNGUL ARAD — AURUL 
BRAD 2—0 (1—0) : Nedelcu II
(min. 21), Szikler (min. 89).

C.I.L. SIGHET — UNIREA 
ALBA IULIA 3—0 (0—0) : Cioban 
(min. 62), Drăguîescu (min. 79), 
Negrea (min. 85).

MUREȘUL DEVA — ARMATU
RA ZALAU 2—0 (1—0) : M. ște- 
fănescu (min. 7), S.'Popa (min. 87).

METALUL BOCȘA — C.S.U. 
ARAD 1—0 (0—0) : Mărgineanțu
(min. 89).

Relatăfi de la : I. Zamora, I. 
Toma, A. Crișan, M. Palcău, 
P. Fuchs, N. Berbeearu, V. Mih- 
nea, I. Simion, T. Țăran.

CLASAMENTUL

1. JIUL 17 12 2 3 30-11 26
2. Gloria 17 10 3 4 40-12 23
3. FC Maramureș 17 9 5 3 27-10 23
4. Olimpia S.M. 17 8 3 6 33-24 19
5. C.S. U.T.A. 17 9 0 8 24-22 18
6. C.I.L. Sighet 17 8 2 7 20-23 18
7. CSM Reșița 17 7 3 7 20-17 17
8. Min. Cavnic 17 8 1 8 25-25 17
9. Metalul 1.7 7 3 7 23-34 17

10. Aurul Brad 17 7 2 8 16-19 16
11. Mureșul Deva 17 8 0 9 17-26 16
12. C.F.R. Tim. 17 6 3 8 17-17 Î5
13. Strungul 17 6 3 8 25-25 15
14. Mecanica 17 6 3 8 27-30 15
15. Unirea A'.I. 17 7 0 10 23-33 14
16. Armătura 17 5 3 9 13-28 13
17. înfrățirea 17 4 4 9 11-19 12
13. Min. Lupeni 17 5 2 10 13-29 12

rio.su


A inceput „Cupa Mondială44 la schi alpin Sporfivi români peste hotare

TROFEE
DE SFÎRȘIT

DE AN...

PRIMUL ÎNVINGĂTOR. PRIMA SURPRIZA : LUPTĂTORUL S. HERTTA-ÎNVINGĂTOR U NISA
IUGOSLAVUL

decembrie : primul concurs 
cadrul „Cupei Mondiale". Ia 
alpin a început, la Sestrîe-

1 
din 
schi 
re, o dată cu desfășurarea pro
bei de slalom masculin. Chiar 
dacă organizatorii au fo&t siliți 
să „fabrice" zăpadă artificială 
cu (deja) tradiționalele „tunuri", 
întrecerea a fost reușită, ani
mată și. mai ales, plină de sur
prize ! Cea mai mare : cursa 
a fost ciștigată in 1:40,79 de tî- 
n&rul schior iugoslav Rok Pe
trovici (19 ani), aflat la primul 
său mare succes (în preceden
tul sezon, speranța iugoslavă se 
clasase doar pe locul 2, în sla
lomul de la Park City). A doua 
surpriză: descalificarea italianu
lui Oswald Totsch. clasat, după 
prima manșă, pe locul secund 
ai ierarhiei intermediare, tn a- 
ceste condiții, schiul iugoslav a 
reușit o „dublă" de mar® efect, 
întrucît pe locul al doilea final 
a urcat tot un concetățean al 
lui Petrovici : mult mai cunos
cutul Bojan Krizaj, la 74 de 
sutimi. Pe locul 3, încă un ne
cunoscut, italianul Ivano Eda- 
lini, la numai 90 de sutimi de 
învingător. în urma slalomului 
de deschidere, clasamentul ge
neral al „Cupei Mondiale" Ia 
schi alpin (amintim că. în luna 
iulie; la Las Lenas. în Argen
tina, s-au desfășurat două cobo- 
rîri, într-o avanpremieră sudică 
a sezonului din emisfera nordi
că) se prezintă astfel : 1. AL- 
PIGER (Elveția) 50 p, 2. Muller 
(Elveția), 3—4. Wassmaier

Patinatorii din n.D.fi. domina

Surpriză 7 Rok Petrovici
aduce schiului iugoslav o pri
mă victorie in concursul de 
debut al „Cupei Mondiale", 

sezonul 1985-86
(R.F.G.) și Petrovici (Iugosla
via) 25 p, 5. Hofflener (Aus
tria) 24 p. 6—7. Lewis (S.U.A.) 
și Wimsberger (Austria) 21 p 
etc.
• Iată și primii 3 clasați in 

proba de slalom din cadrul 
concursului World Series, dis
putat vineri după-amiază. tot la 
Sestriere : 1. Krizaj 1:51,17 ; 2. 
Erlacher (Italia) 1:51.55; 3. Pe
trovici 1:51.60.

începutul de sezon

concursul de 
„Cupa Henri 
întrecerile la 
un succes re- 

obținut Sorin

La Nisa. în 
lupte dotat cu 
Deglane", în 
„greco-romane", 
marcabil l-a _ . 
Herțea, clasat pe primul loc la 
categoria 82.5 kg. înaintea lui 
Kubușidze (U.R.S.S.) și Lina
res (Cuba). Ștefan Negrișan a 
ocupat poziția a doua, la cat. 
74 kg 
Iov), ca 
cat. 68 
falkian 
treilea. _
sat Nicolac Zamfir, 
mentul pe națiuni sportivii ro
mâni au ocupat locul secund.

(după sovieticul Bata- 
și Constantin Uță (la 

kg), în urma lui Diu- 
(U.R.S.S.). Pe locul al 
la cat. 62 kg. s-a cla- 

în clasa-

U.R.S.S., 
R. D. 

Franței,
după reprezentativa 
dar înaintea echipelor 
Germane, Bulgariei, 
S.U.A. ș.a.
• în turneul feminin de șah 

de la Smederevska Paianta, 
în runda a 12-a : Dana Nuțu 
Maximovici 0,5—0,5 ; Elisabeta 
Polihroniade — Nikolin 0,5— 
0,5. în clasament : Cramling
8 p (1), Erenska 7 p (1), Ma
ximovici 6,5 p, Nuțu 6 p.

© în turneul de box de la 
Sofia, Marcel Marcu (la cat. 
semigrea) s-a calificat în finală, 
unde-1 Va întâlni pe Vladimir 
Petrușenko (U.R.S.S.).

Încă o surpriză In „openul- de tenis australian
Campionatele internaționale 

de tenis ale Australiei au con
tinuat, la Melbourne, cu rezul
tate în general, normale. La 
bărbați, au rămas în cursă 
consacrații Ivan Lendl, McEn
roe, Mats Wilander dar și 
„necunoscutul" olandez Mlchiel 
Shapers, care-1 eliminase pe 
Boris Becker in primul tur. 
Luni vor urma optimile de fi
nală, care programează, printre 
altele, partidele: Lendl—Stein, 
Shapers — Tim Gullikson, Le
conte — McEnroe. Iată cîteva 
rezultate din „16“-imi : Lendl 
— Testerman 6—3, 1—6, 6—3, 
6—2 ; Wilander — Shiras 6—2,
6— 3, 6—2 ; Leconte — Sadri
7— 6. 6—3. 7—6 JivojinoviCi —
Palmer 6—7 6—3, 6—2, 6—2 ;

ECHIPA S.U.A. A ClȘTIGAT

Odizor 6—4, 2—6,McEnroe 
6—4, 6—2.

In intrecerea individuală fe
minină o singură surpriză. In 
„optimi" suedeza Catarina Lind
quist (nr. 10 pe tablou) a eli
minat-o pe americanca ~ 
Shriver (nr. 4) cu 3—6, 
6—2. Alte rezultate mai 
portante : Chris Evert-Lloyd — 
Fromholtz 6—4, 6—1 ; Manuela 
Maleeva — Katerina Maleeva 
(surorile între... ele !) 6—2,
6—1 ; Sukova — Dingwall 6—3, 
6—1 ; Navratilova — Hobbs
6—3, 6—1; Mandlikova — Turn
bull 6—3. 6—4 ; Kohde-Kilsch 
— Durie 3—6, 6—1, 6—2.

E vremea clasamentelor. 
E timpul ierarhizării valo
rilor. E momentul, plăcut 
sau nu, al recapitulărilor. 
Pentru a nu... i-o lua ci
neva înainte, „World Soc
cer" l-a și desemnat, grăbit, 
pe Platini, drept cel mai 
bun fotbalist mondial al a- 
nului 1985. La fel de ra
pidă s-a arătat a fi și U- 
nlunea Ciclistă Internațio
nală. cu ocazia congresului, 
recent, de la Roma. cînd, 
la vreme de bilanț, a oferit 
o serie de trofee : „Cupa 
Europei", reprezentativelor 
R. D. Germane, la seniori, 
și R.F. Germania, la ju
niori ; „Trofeul Pacciareîli", 
recompensînd cele mai bune 
rezultate, pe ansamblu, ob
ținute în 1985 de o națiu
ne, remis Uniunii Sovietice, 
In fine „Trofeul Asociației 
internaționale a organizato
rilor de curse cicliste" 
revenit, pentru a treia 
consecutiv, federației 
R. D. Geimană.

Un amănunt care nu
deloc lipsit de importantă : 
toate aceste trofee au fost 
oferite pentru activitate și 
rezultate realizate in dome
niul ciclismului amator și 
între premiați s-au aflat 
sportivi și federații din țări 
socialiste.
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Radu TIMOFTE

IH.ti
In curs de desfășurare se află 

„Cupa Mondială" la patinaj vi
teză, la prima ediție — experi
mentală. în acest sezon : în 
Berlinul Occidental s-a desfă
șurat al doilea concurs. Iată 
cîteva dintre rezultatele înre
gistrate, feminin, 500 m : 1.
Rothenburger (R.D.G.) 41,23 ;
2. Kania-Enke (R.D.G.) 41,59 ;
3. Hoyseth (Norvegia) 41,76 ; 
1000m: 1. Rothenburger 1:22,48; 
2. Kania-Enke 1:22,87 ; 3. Dick 
(R.D.G.) 1 .-24,14 ; în ziua a doua, 
la 500 m : Rothenburger 41,31 ; 
1 000 m : Kania-Enke l :23,17 ; 
masculin’, 500 m:l. Mey (R.D.G) 
37,67 ; 2. Celosovski (U.R.S.S.)

37,81 ; 3. Kuroiwa (Japonia)
37,97 ; 1 000 m : 1. Celosovski 
1:16,19 ; 2. Bekalov (U.R.S.S.) 
1:16,97 ; 3. Boucher (Canada) 
1:17,16 ; în ziua a doua, la 
500 m : 1. Fokicev 37,10 și la 
1000 m : Jelezovski (U.R.S.S.) 
1:16,68. în clasamente conduc la 
500 m : Rothenburger și Jansen, 
iar la 1000 m : Rothenburger și 
Boucher.
• în biatlonul pe 20 km de 

la Suomussalmi (Finlanda), s-a 
impus finlandezul Piiponen, în 
53:29 (0 min. pen), urmat de 
Vasiliev (U.R.S.S ) 54:26 (2 min. 
pen), și Senkov (U.R.S.S.) 54:43 
(2 min. pen).

„CUPA MONDIALĂ" LA VOLEI (m)
La Tokio s-a încheiat „Cupa 

Mondială" rezervată echipelor 
masculine, la care au partici
pat opt reprezentative. în ul
tima zi s-au înregistrat rezul
tatele : S.U.A. — Cehoslovacia 
3—0 (11, 5. 9) ; Argentina — 
Coreea de Sud 3—1 (3, —10,
12. 10) ; Brazilia — Egipt 3—0 
(4. 5, 4) ; U.R.S.S. — Japonia 
3—0 (7. 7. 5). Astfel echipa 
S.U.A. a ocupat primul loc cu 
14 p, urmată de U.R.S.S. și 
Cehoslovacia cu cite 12 p. Bra
zilia 11 p, Argentina 10 p. Ja
ponia 9 p. Coreea de Sud 9 p, 
Egipt 7 p.

RETURUL FINALEI „CUPEI CUPELOR" LA POLO
(Urmare din pag. 1)

apoi In bară, pentru ca șutu
rile lui Hagiu și Ungureanu să 
rămînă fără rezultat — din 
superioritate numerică. înscrie, 
In schimb, MESZAROS (2,48). 
egalează HAGIU (3), jocul e 
echilibrat, de mare luptă, am
bele echipe irosesc faze favo
rabile, punctîndu-se în ultimul 
minut : RADUCANU (6,03), 
respectiv KUNCZ (6,25). în 
sfertul al doilea. Ungureanu se 
pripește, MESZAROS mar
chează (8,09), Dinamo mai ra
tează un atac, nu și BUDA- 
VARI (3—5. în min. 8,50). DAN 
reduce, inspirat, handicapul 
(9,27), apoi, din nou în superio

ritate, Moiceanu șutează de 
două ori consecutiv, oaspeții 
resping. De la semidistanță, 
după ce mai intii trimite în 
bară, RADUCANU aduce iar 
egalarea (11,48). Repriza a treia 
începe cu Dinamo in avantaj 
(CIOBANIUC - min. 14,23), 
MEHES reface echilibrul (15,25), 
ARDELEAN duce pe Dinamo 
la 7—6 (15,43), replică KUNCZ 
(16,06) și, pe contraatac. FOL
DI punctează (16,33). O nouă 
egalitate, în min. 17,50, prin 
UNGUREANU, pentru ca. după 
bara lui Kenez, cind Dinamo 
era în inferioritate, Moiceanu 
să scape pe contraatac și să 
nu poată fi oprit decît nere
gulamentar : 4 m ; Hagiu ra-

...RECORDURI INSOLITE
Imaginația unor semeni de-ai noștri, ca și dorința lor 

de a ieși din anonimat, chiar asumindu-și uneori mari 
riscuri, au dus la apariția a tot felul de așa-zise recorduri, 
multe dintre ele simple trăzneli.

Recent, la San Francisco (S.U.A.). s-a încercat dobonrea 
..recordului" mondial la... tractarea de schiori nautici de 
către o singură ambarcație. Un yacht, dotat cu motoare 
extrem de puternice și cu o suprastructură complexă pen
tru legarea cablurilor a pornit trăgind după el... 110 
schiori pe apă. Iată insă că la revenirea în port, de ca
bluri mai rămăseseră agățați numai 27 de temerari, astfel 
că recordul de 80 de schiori nautici tractați, a rămas in... 
picioare. Mai degrabă numărul celor „intrați la apă" a fost 
un... record.

Să consemnăm și alt „record", cel mai insolit al anului . 
implicații fiind de această dată parașutiști : 22 de „zburători" 
suprapuși în aer. fiecare fiind prins cu picioarele de sus- 
pantele parașutei partenerului de sub el. Pentru doborîrea 
recordului deținut de 21 de parașutiști din Australia, „icarii" 
francezi au avut nevoie de 14 încercări...

Record de dragul recordului 7 Și cu ce preț ?
.. Andi VILARA

tează ! Diaconu respinge în fi
nal de repriză, pe urmă. in 
sfertul decisiv, .UNGUREANU 
înscrie (22,27), JANCSO ega
lează, Hagiu și Moiceanu sint 
aproape de gol, nici unul nu-1... 
găsește, Dan trage în bară, în 
schimb JANCSO nu greșește : 
9—10, in min. 26,03. Bucurește- 
nii aruncă totul în luptă în 
ultima parte, Răducanu, Șer- 
ban, Moiceanu șutează unul 
după altul, fără efect. în fine, 
RADUCANU face 10—10 in 
min. 27,03, Dinamo are, apoi, 
după un atac neizbutit al lui 
Vasas, 25 de secunde pentru... 
victorie și prelungiri, dar Moi
ceanu nu reușește să străpungă 
defensiva adversă. Mai sînt 2 
secunde și Diaconu îl blochează 
pe Foldi, scăpat singur...

Arbitrii Klarici (Iugoslavia) 
și Blan (R.F.G.) au condus bine 
echipele : DINAMO : Spînu 
(Diaconu) — Ungureanu, Șer- 
ban, Răducanu, Hagiu, Rus, 
Moiceanu, Dan, Ardelean, Cio- 
băniuc ; VASAS : Nemeș — 
Foldi, Budavari, Kuncz, Kenez, 
Mehes, Meszaros, Radnoty, Ma- 
tusek, Krieger, Jancso.

MIERCURI VA FI DESEMNATĂ 
A 24-a FINALISTA I

Vineri, la Taif, în Arabia Sau- 
dită, a fost cunoscută cea de a 
23-a reprezentativă la turneul fi
nal din Mexic : selecționata Ira
kului, care a dispus în meci-re- 
tur de echipa Siriei cu 3—1 (1—0). 
după ce în prima manșă scorul 
fusese egal (0—0). Așa cum co
mentează agențiile de presă, vic
toria fotbaliștilor din Irak a fost 
meritată și meciul s-a desfășurat 
într-o deplină -sportivitate. Au 
marcat : Said (min. 27) Ciaker 
(min. 48), Allawi (min. 71) pentru 
învingători, respectiv Abu Sili 
din 11 m (min. 54).

Miercuri la Melbourne va fi 
cunoscută cea de a 24-a (ultima) 
echipă care va participa la tur
neul final. Este vorba de în vin- 
gătoarea dintre Australia și Scoția. 
In primul joc, la Glasgow, au 
cîștigat scoțienii cu 2—0. Brita
nicii se află de sîmbătă în Aus
tralia. Din acest motiv, în Sco
ția s-a desfășurat sîmbătă un sin
gur meci de campionat: Midlothi
an — Clydebank 4—1.

CAMPIONATE
ITALIA (et. 12). Avellino — A- 

talanta 1—6, Bari — Napoli 1—2, 
Como — Torino 1.—1, Juventus — 
Florentina 1—0, Milan — Inter
nazlonale 2—2, Pisa — Lecce 3—0, 
Sampdoria — Roma 1—0, Udlnese
— Verona 5—1 I Pe primele 
locuri: Juventus 21 p, Napoli 16 
p, Milan șl Inter cu cite 15 p; 
pe ultimele: 14. Bari 8 p, 15. Co
mo 7 p, 16. Lecce 6 p.

FRANȚA (et. 22). Marseille — 
Brest 3—0, Monaco — Rennes 1—0, 
Toulouse — Lens 1—1, Lille — 
Strasbourg 2—0, Bordeaux — Pa
ris St. Germain 0—0, Laval — 
Nancy 2—0, Le Hâvre — Sochaux 
1—0, Auxerre — Nice 1—2, Bastia
— Nantes 2—3, Metz — Toulon
0—2. Pe primele locuri : Paris St. 
Germain 36 p (21 j), Nantes

31 p, Bordeaux 30 p ; pe ulti
mele 18—19. Sochaux șl Bastia cu 
cite 15 p, 20. Strasbourg 14 p.

R. D. GERMANA (et. 12). Dy
namo Berlin — Jena 1—1, Dy
namo Dresda — Riesa 2—1, F.C. 
Karl Marx-Stadt — F.C. Magde
burg 0—2, Rostock — Aue 1—0. 
Lokomotive Leipzig — Union 
Berlin 2—1, Brandenburg — Vor- 
wărts Frankfurt/O. 1—1, Erfurt — 
Zwickau 3—0. Pe primele locuri : 
Dynamo Berlin 18 p, Dynamo

Desemnat de pe acum jucăto
rul nr. 1 al lumii, de revista 
„World Soccer" : Michel Plati
ni... Telefoto : A.P. AGERPRES
Dresda 17 p. Jena 15 p ; pe ul
timele : 12. Vorwărts Frankfurt/O.
9 p, 13. Wismut Aue 9 p, 14. 
Sachsenring Zwickau 7 p.

R.F. GERMANIA (et. 17 — ul
tima din tur). Din cauza timpului 
nefavorabil, s-au desfășurat doar 
șase meciuri : Diisseldorf — Uer- 
dingen 1—1, Leverkusen — Schal
ke 04 2—0, Dortmund — Hano- 
vra 2—0, Kaiserslautern — Saar- 
brticken 1—1, MOnchengladbach — 
Bayern Miinchen 4—2, Bremen — 
Stuttgart 6—0. Pe primele locuri: 
Bremen 25 p, Monchengladbach 
22 P (10 J), Bayern Munchen 
22 p, Hamburger S.V. 21 p (16j); 
pe ultimele : 15—10. Frankfurt șl 
Hanovra 12 p (ambele cu cita
10 j), 17. NUrnberg 10 p (16 j), 
16. Dusseldorf a p (17 j).

AUSTRIA (et. 20). Admira 
Wacker Viena — Sturm Graz 3—0, 
L.A.S.K. — Eisenstadt 6—0, Inns
bruck — Alpine Donawitz 5—1, 
Rapid Viena — Salzburg 4—0, 
Grazer A.K. — Voest Linz 1—0, 
Austria Klagenfurt — Austria 
Viena 2—0. Pe primele locuri : 
Austria Viena 35 p, Rapid Viena 
33 p, Grazer A.K. 21 p ; pe ul
timele : 10. Eisenstadt 16 p, 11. 
Alpine Donawitz 12 p, 12. Salz
burg 7 p.

• TELEX • TELEX •
AUTOMOBILISM • Sportivul 

italian Ricardo Patrese a stabilit, 
la volanul unei mașini „Brabham- 
BMW". un nou record al circui
tului de la Castellet (Franța), fi
ind cronometrat pe un tur (3,300 
km) cu timpul de 58:04. Vechiul 
record era de 58,68 și aparținea 
brazilianului Ayrton Senna.

CĂLĂRIE • Concursul de dre
saj de Ia Bruxelles s-a încheiat 
cu victoria călărețului britanic 
Christophe Bartel, pe calul „Wllly 
Trout", cu 64,12 puncte.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX •
POLO • In finala C.C.E.: Span

dau Berlinul Occidental — 
B.V.S.C. Budapesta 7—4 (în tur 
7—9). în urma acestui rezultat 
echipa vest-germană a cîștigat 
trofeul.

sărituri cu schiurile • 
Concursul internațional de la 
Planlca (Iugoslavia), de pe tram
bulina de 70 m. a fost cîștigat 
de sportivul iugoslav MIrar Te
pes, cu 206,7 p (sărituri de 87 și 
89 m).

TENIS • Turneul internațional 
feminin de la Telford (Anglia)

s-a încheiat cu victoria jucătoa
rei vest-germane Claudia Por- 
wlck, care a dispus în finală cu 
6—3, 6—4 de olandeza Nicole Ja- 
german.

TENIS DE MASA • Probele pe 
echipe din cadrul campionatelor 
internaționale ale Suediei, de la 
Landskrona, s-au încheiat cu un 
dublu succes al sportivilor chi
nezi. La masculin, R.P. Chineză 
a întrecut cu 3—0 selecționata 
Suediei, iar la feminin, repre
zentativa R.P. Chineze a dispus 
cu 3—0 de cehoslovacia.


