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NICOLAE CEAUȘESCU, 
secretar general al Partidului Comunist Român, 

președintele Republicii Socialiste România
MULT IUBITE SI STIMATE 
TOVARĂȘE NICOLAE CEAUȘESCU.

Participanții Ia Plenara comună a Consiliului Național pentru 
Educație Fizică și Sport și a Comitetului Olimpic Român, desfă
șurată in lumina ideilor de o excepțională însemnătate reieșite 
din magistrala dumneavoastră cuvîntare rostită la Plenara Comi
tetului Central al Partidului Comunist Român din 13—14 noiem
brie a.c., iși exprimă cu toată căldura, din inimi șl conștiințe, 
cele mai alese sentimente de dragoste șl înaltă prețuire pentru 
strălucita și pilduitoarea activitate pe care o desfășurați neobo
sit in slujba partidului, poporului, a scumpei noastre patrii — 
Republica Socialistă România,

in această perioadă, de insuflețitoare angajare revoluționară, 
sportivii, cadrele tehnice, activul mișcării sportive, alături de 
întregul nostru popor, puternic mobilizați de hotărîrile și pro
gramele adoptate de Congresul al XUI-lea al Partidului Comu
nist Român, iși integrează eforturile pentru edificarea socialis
mului și înaintarea patriei noastre spre 
și progres.

Analizind cu maximă responsabilitate 
obiectivelor și indicatorilor activității de 
in cele 11 luni care, au trecut din acest

noi culmi de civilizație

și . exigență realizarea 
educație fizică și sport 

______ _____ __ _________ ____ an, precum și măsurile 
care se impun pentru realizarea planului pe anul 1986, Plenara 
raportează conducerii partidului, dumneavoastră personal, mult 
iubite și stimate tovarășe secretar general, că, in anul 1985, sub 
conducerea și cu sprijinul nemijlocit al organelor și organizațiilor 
de partid, au fost obținute importante succese in toate dome
niile mișcării sportive. S-au evidențiat manifestările dedicate 
„Anului Internațional al Tineretului", strălucită Inițiativă a Româ
niei socialiste, și competiția sportivă națională „Daciada", în 
cadrul căreia au fost organizate, în etapa de iarnă, 12 finale 
pe țară la sportul de masă și 27 finale pe țară la sportul de 
performanță, iar in etapa de vară 63 finale la sportul de masă 
și 72 la sportul de performanță. Principalii indicatori ai Progra
mului de dezvoltare a activității de educație 
fost depășiți la numărul persoanelor 
ceriie competiției sportive naționale 
melor complexului polisportiv „Sport 
țiie turistice de masă.

Iu sportul de performanță au fost 
valoare, concretizate în 652 medalii. _____ __ __ _  __ ,
cucerite Ia campionatele mondiale și europene. Jocurile Mondiale 
Universitare de vară, campionatele balcanice și concursurile 
„Prietenia". In acest an compctițional au fost obținute impor
tante succese Ia haltere, tir, lupte, gimnastică, canotaj, atletism, 
box și judo. în același timp, sinlem conștienți că rezultatele 
obținute la fotbal, baschet, volei, rugby și tenis au fost sub 
nivelul cerințelor și posibilităților sportivilor noștri. Critici în
dreptățite s-au adresat îndeosebi activității fotbalistice, în care 
se mențin încă numeroase deficiențe, și echipei reprezentative 
de fotbal pentru comportarea necorespunzătoare și ratarea cali
ficării la turneul final al Campionatului Mondial din Mexic — 198G.

t'.irticipanții Ia Plenară in mod critic și autocritic au arătat 
deficiențele și neimplinirile existente în activitatea lor, a Consi
liului Național pentru Educație Fizică și Sport, a federațiilor de 
specialitate, au subliniat necesitatea adoptării în continuare a 
unor măsuri concrete pentru lichidarea grabnică a neajunsurilor 
și lipsurilor și s-au angajat să îmbunătățească substanțial munca 
in țoale domeniile mișcării sportive, în procesul instructiv-educa- 
tăv ia nivelul cluburilor și al loturilor reprezentative, asigurînd 
o mai mare angajare a tuturor factorilor implicați 
domeniu.

Vă asigurăm mult stimate tovarășe secretar general că, în spi
ritul indicațiilor și orientărilor date de dumneavoastră ‘ 
c.c. t- "7“ j: 22 2:
Invățamintului din acest an, întregul activ al m:șcării sportive 
va acționa hotărit, cu exigență sporită, pentru îndeplinirea și 
depășirea tuturor obiectivelor cuprinse in Programul privind dez- 

, voltarea activității de educație fizică și sport, pe perioada 1985— 
1990, pentru a da întregii noastre munci o și mai mare eficiență, 
o nouă calitate, pentru dezvoltarea continuă a activității de edu
cație fizică și sport, astfel ca sportul românesc să se afirme în 
lume la cel mai înalt nivel.

Dorim_ ca prin rezultatele obținute, prin 
noștri să răspundem grijii permanente pe 
personal o acordați sportului, minunatelor 
scumpa noastră patrie.

însuflețiți de strălucitele dumneavoastră __ ,___
colaborare și înțelegere între popoare, vă asigurăm, mult iubite 
și stimate tovarășe secretar general, că nu vom precupeți nici 
un efort pentru a îndeplini aceste scumpe idealuri, precum și 
mărețele obiective încredințate mișcării sportive, contribuind p’e- 
nar Ia realizările poporului nostru, pentru a fi demni de anii de 
aur pe care ii trăim și pe care, cu legitimă mindrie patriotică, 
îi numim „Epoca Nicolae Ceaușescu".

PARTICIPANȚII LA PLENARA COMUNA 
A CONSILIULUI NATIONAL 

PENTRU EDUCAȚIE FIZICĂ SI SPORT 
ȘI A COMITETULUI OLIMPIC ROMAN 

PLENARA COMUNA A CONSILIULUI

fizică și sport au- 
căre au participat la intre- 
„Daciada", la trecerea nor- 
și Sănătate" și la activită-

obținute unele rezultate de 
dintre care 210 de aur,

in acest

_ _ ___  la Plenara
al P.C.R. din 13—14 noiembrie și la Congresul Științei și

succesele sportivilor 
care dumneavoastră 

condiții existente în

inițiative de pace,

NAȚIONAL
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Finale ale „Daciadei" 

și ale campionatelor republicane

ÎNTRECERI VIU DISPUTATE,
DE BUN NIVEL TEHNIC

LA TENIS
CONSTANȚA, 8 (prin tele

fon). Spectatorii prezenți sîm- 
bătă șl duminică in Sala spor
turilor din localitate, pentru a 
urmări ultimele trei reuniuni 
ale finalelor Campionatelor re
publicane de tenis de masă 
(probe individuale), programa
te in cadrul „DACIADEI", au 
avut satisfacția să urmărească 
numeroase meciuri de un foar
te bun nivel tehnic și specta
cular, cei 110 concurenți în
scriși pe tablouri străduindu-se 
să aibă evoluții cît mai bune. 
Atît la simplu, cît și la dublu 
nu au lipsit surprizele, spre 
locurile din față intrînd în dis
pută sportivi considerați cu 
șansa a doua. Evident, atenția 
s-a îndreptat spre proba de 
simplu, care s-a disputat la 
această ediție după un nou sis
tem, cu calificări și recalificări, 

întrecerea feminină a fost 
dominată de tînăra campioană 
europeană de cadete, Otilia Bă- 
descu (Spartac C.S.Ș. 1 Buc.), 
care a intrat în posesia primu
lui ei titlu de campioană repu-

DE MASĂ
blicană a senioarelor, depășind 
o serie de adversare bine co
tate. O confirmare a seriozită
ții a constituit-o și Maria Lo- 
sonezi (Constructorul Tg. Mu
reș), care și la actuala ediție a 
fost printre cele mai bune, ea 
intrînd in finala probei. Dintre 
celelalte competitoare s-au mai 
remarcat Maria Alboiu (C.S.Ș. 
Metalul Rm. Vîlcea), Anca Che- 
ler și Carmen Găgeatu (Ju
ventus MILMC — IMGB), 
Emilia Ciosu (Spartac C.S.Ș. 1 
Buc.), Maria Bogostov (C.S.Ș. 
Metalul Rm. Vîlcea).

Finala a fost dominată în an
samblu de Otilia Bădescu, la 
capătul unui joc în care Maria 
Losonczi a căutat în permanen
ță să fie la înălțimea adversa
rei. Scor : 3—1 (7, —19, 11, 10).

La masculin, Vasile Florea 
(Universitatea A.S.A. Craiova) 
și-a păstrat titlul, avînd ca

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2—3)

LA PLOIEȘTI $1 CÎMPINA,
ÎN ARENELE DE POPICE
CEI MAI BUNI SPORTIVI

■ Al TĂRII
Cei mai buni popicari ai ță

rii, seniori, senioare, juniori șl 
junioare, inclusiv componentii 
loturilor naționale, se întrec în 
aceste zile Ia Ploiești și Cirn- 
pina pentru titlurile de cam
pioni ai „Daciadei" și ai țării 
la individual și perechi. între
cerile la toate categoriile vor 
fi atractive, dată fiind miza 
mare a competiției, mai ales 
la seniori care prin buna lor 
comportare la turneul final, 
perechi și individual, vor să-și 
asigure locul în reprezentati
vele naționale, ce vor parti
cipa în primăvară la Campio
natele mondiale.

Confruntarea seniorilor și ju
niorilor are loc pe arena Voin
ța din Ploiești, iar cea a se
nioarelor și junioarelor în sala 
de la Casa de cultură a tine
retului din Cîmpina. Azi au

(Continuare țn pag. 2—3)

ECHIPA STEAUA A CÎȘTIGAT TITLUL 
DE CAMPIOANĂ LA BOX

X

PENTRU EDUCAȚIE
Șl A COMITETULUI

In Capitală s-au desfășurat, 
slmbătă, lucrările Plenarei co
mune a Consiliului Național 
pentru Educație Fizică și Sport 
și a Comitetului Olimpic Ro
mân.

Plenara a analizat modul in 
care s-a acționat pentru Înde
plinirea obiectivelor înscrise în 
programul de dezvoltare a ac
tivității de educație fizică și 
sport pe anul în curs, precum

HZICÂ Șl
OLIMPIC

SPORT
ROMÂN
revin mișcăriiși sarcinile ce 

sportive din țara noastră in 
1986 și a stabilit măsuri pri
vind îmbunătățirea muncii in 
acest domeniu.

In încheierea lucrărilor, par- 
ticipanții au adresat o tele
gramă tovarășului NICOLAE 
CEAUȘESCU, secretar general 
al Partidului Comunist Român, 
președintele Republicii Socialis
te România.

g

g

REZULTATE TEHNICE
Steaua — Unhr. 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 - Gloria Buzău
Chimia — S.C. Bacău
A.S.A. — Rapid

GOLGETERK
• 13 GOLURI : Petcu (Corvinul) —
• 11 GOLURI : Pițurcă — 1 din 11
• 10 GOLURI : Hagi — 3 din li m
• 9 GOLURI : Coraș. Bîcu — 1 din

chici — 1 din 11 m.
• 8 GOLURI : Cimpeainu II — 3 din 11 m.
• 7 GOLURI : Mateuț. Rotariu.

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

m.

11 m Giu-

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

din 11 m.

Echipa campioană Steaua și antrenorii săi
Foto : Aurel D. NEAGU

Duminică dimineață, numeroși 
iubitori ai boxului au fost pre
zenți in sala Rapid, pentru a 
urmări ultima reuniune ofi
cială — finala campionatului 
național pe echipe, in care 
s-au întîlnit Steaua și Dinamo. 
După partide destul de intere
sante. sportivii din Calea Plev- 
nei au cucerit o victorie mai 
clară decît o arată scorul de 
8—4. intrînd în posesia titlului 
de campioni pe echipe. Pentru 
acest succes, atît boxerii mili
tari. cît și antrenorii lor, Du
mitru Ion, Alee Năstac și Con
stantin Ciucă, merită felicitări. 
Cu prilejul* galei din Giulești 
■u fost reeditate și trei finale 

de la campionatele naționale 
ndividuale : Reiu Nistor —

Borneo Mindruță la cocoș. Dă- 
nuț Lugigan — Cristian Dumi
tru La mijlocie mică și Dorin

Paul IOVAN

(Continuare in pag a 4-a)

S-a încheiat turul Diviziei „A1* de fotbal

CLASAMENTUL

1. STEAUA 17 14 3 0 34- 6 31
2. Sportul stud. 17 9 6 2 36-16 24
3. Dinamo 17 9 4 4 26-13 22
4. Univ. Craiova 17 9 3 5 19-15 21
5. Corvinul 17 8 2 7 44-22 ie
6. Petrolul 17 5 8 4 14-19 18
7. „U* Cluj-Napoca 17 7 3 7 21-21 17
8. F.G* Argeș 17 6 5 6 17-21 17
9. Gloria 17 7 2 8 23-21 16

10. Chimia 17 7 2 8 22-21 16
11. „Poli* Timișoara 17 7 1 9 33-31 15
12. F.G Olt 17 5 5 7 18-24 15
13. A.S.A. Tg. Mureș 17 6 3 8 16-23 15
14. S.C. Bacău 17 7 0 10 23-26 14
15. Rapid 17 5 3 9 20-30 13
16. Victoria 17 3 6 8 13-24 12
17. F.C.M. Brașov 17 5 2 10 9-34 12
18. F.C. Bihor 17 3 4 10 13—34 10

STEAUA-NEÎNVINSĂ-LIDER AUTORITAR DE TOAMNĂ
• S.C. Bacău — victorie la Rm. V Icea • Corvinul - punct mare in fața lui Dinamo * Sportul 
studențesc a depășit „momentul Galați*, remizind la Slatina • Răsturnare spectaculoasă de scor 

la Pitești, de la 0—3 la 4-3! • La 2 martie 1986 reintilnire cu campionatul

Aja s-a marcat primul gol de pe stadionul Steaua : Iovan a șutat 
puternic și Lung (autorul unei prestații de excepție) nu mai poate 
opri balonul să intre in plasă. Foto : Iorgu BĂNICA



ta Bacău, „Cupa 30 Decembrie*4 In această sâptămină

DEBUT SUB BUNE AUSPICII

AL SEZONULUI ATLETIC DE SALĂ

ÎNCEP FINALELE „NAȚIONALELOR" DE ȘAH

£ Viorica Ghican, lolanda Oanță, Petre Drăgoescu 

ți Mihai Bran — învingători in cite două probe ț Vali 

lonescu, 6,65 m la săritura în lungime ț Trofeul a

revenit clubului Rapid

BACAU, 8 (prin telefon). Debu
tul acestui sezon atletic pe teren 
acoperit — prilejuit de „Cupa 30 
Decembrie" — s-a derulat mai 
devreme ca de obicei ti nu In 
Capitală, ci In municipiul de pe 
Bistrița, unde se vor desfășura și 
campionatele naționale de sală 
(3—9 februarie 1886). Da start, nume 
de prestigiu ale atletismului româ
nesc, cunoscute pe toate meri
dianele : Doina Melinte (care a 
onorat orașul in care muncește), 
Anișoara Stanciu, Vali lonescu, 
Cristieana Cojocaru-Matei, Petre 
Drăgoescu și mulțl tineri dornici 
de afirmare, chiar de acum, la 
Începutul pregătirilor pentru se
zonul atletio în aer liber. Per
formerii celjr trei reuniuni, de 
simbătă șl duminică, au fost 
Viorica Ghican (Voința Tg. Jiu), 
lolanda Oanță (Rapid Buc.), Pe
tre Drăgoescu (Jiul Petroșani) și 
Mihai Bran (Știința CFR Bacău), 
Învingători în cite două probe; 
atleta olteană la 1500 șl 3000 m, 
feroviara — 200 șl 400 m, petro- 
șeneanul — 800 șl 1500 m, iar 
reprezentantul gazdelor — lun
gime și trlplusalt. Ca rezultat, 
insă, trebuie subliniat cel rea
lizat de Vali lonescu la lungi
me (6,65 m), aceasta atlindu-se 
intr-o bună dispoziție de concurs, 
sărind cu ușurință, cu o serie 
progresivă de rezultate, dove
dind că accidentările mal vechi 
nu mai au urme. Prezențe Ine
dite la start ; Anișoara Cușmlr- 
Stanciu la 60 m șl Doina Melinte 
la 600 m — ambele învingătoare. 
Cele mai populate probe au 
fost — firesc prin atractlvitatea 
premierelor — alergările pe dls- 
stanțe medii șl lungi (care s-au 
desfășurat pe serii, contratimp), 
cea mal spectaculoasă dovedln- 
du-se seria secundă (de elită) a 
probei de 800 m băieți.

Pe baza punctajului general (a- 
dițlonarea probelor masculine și 
feminine), „Cupa 30 Decembrie" 
a revenit clubului Rapid Bucu
rești (59 p), urmat de C.S.Ș. 4 
Buc. (53 p) și steaua (28 p).

Iată primii 3 clasați In cele 20 
de probe desfășurate : FEMININ: 
60 m : 1. Anișoara Stanciu (Stea
ua) 7,79; 2. Corina Roșioru (CSȘ 
2 Galați) 7,83 ; 3. Ellsabeta An- 
ghel (Steagul roșu Brașov) 7,85; 
60 mg : 1. Mlhaela Pogăceanu 
(Rapid) 8,35 ; 2. Ellsabeta Angliei 
8,70 ; 1. Alina Grecu (Metalul 
Buc.) 8,85 ; 400 m : 1. lolanda

Oanță (Rapid) 55,31 ; 2. Ella Ko
vacs (Minerul Deva) 56,84; 3.
Stela Manea (Rapid) 57,44 ; lun
gime : 1. Vali lonescu (Rapid) 
6,65 m ; 2. Liliana Năstase (CSU 
Galați) 5,99 ; 3. Olimpia Constan- 
tea (Ceahlăul P. Neamț) 5,92 ; 
1500 m : 1. Viorica Ghican (Vo
ința Tg. Jiu) 4:27 ; 2. Iulla Beș- 
llu (Știința CFR Bacău) 4:29 ; 3. 
Margareta Keszeg (CSM Sucea
va) 4:31 ; 800 m : 1. Cristieana
Cojocaru-Matei (CSM Craiova) 
2:08,23; 2. Margareta Ghlle 
(CSM Zalău) 2:10,55; 3. Cristina 
Misaros (CSȘ 1 Baia Mare) 
2:12,06 ; 600 m : I. Doina Melinte 
(Șt. CFR Bac.) 1:39,32 ; 2. Iulia 
Beșllu 1: 46.29 ; 3. Iulla Negură
(Șt. CFR Bac.) 1:46,85 ; 3000 m:l. 
Viorica Ghican 9:20,95 ; 2. Ma
riana Stănescu (Poli Timiș) 
9:22,76 3. Elena Fidatov (Delta 
Tulcea) 9:31,12 ; Înălțime : 1.
Elena Schromm (Rapid) 1,84 m;
2. Gabriela Mihalcea (Poli Iași) 
1,7B; 3. Luminița Ciur eseu (CSȘ 
Duceafărul Bv) 1,70 ; 200 m ; 1. 
lolanda Oanță 25,11 ; 2. Stela 
Manea 25.95 : 3. Corina Roșioru 
26,15 ;

MASCULIN : 60 m : 1. R. Aba- 
bei (IEFS) 7,09 ; 2. V. Chiriac 
(CSȘ 4 Buc.) 7J1 ; 3. C. Oberschi 
(CSȘ Suceava) 7,16 ; 60 mg : 1. 
P. Pop (CSȘA Cj.-Nap.) 8,44; 2.
L. Giurgian (Dinamo) 8,51 ; 3.
M. Oaidă (CSȘ 4 Buc.) 8,56 :
triplu : 1. M. Bran (Șt. CFR Bac ) 
15,75 m ; 2. M. Sîrbu (CSȘ 4 
Buc.) 14,63 ; 3. M. Ene (Farull 
14,55 ; 400 m : 1. L. Mtrza (CSȘ 
Brăila) 51,08 ; 2. N. Gombocz 
(Steaua) 51,54 ; 3. T. Puricări (U 
Cj.-Nap.) 51,65: 1500 m : 1. P. 
Drăgoescu (Jiul) 3:51,81 ; 2.
C. Mereuță (Oțelul Galați) 3:58.70:
3. Z. Fekete (CSM Sf. Gh.)
3:56,84 ; Înălțime : 1. S. Matei
(CSM Craiova) 2,15 m ; 2. C. Mi
litam (Steaua) 2,15 ; 3. D. Enea 
(Ceahlăul) 2,10 ; 800 m : 1. P.
Drăgoescu 1 :54,70 ; 2. I. Lem
narii (CS Sătesc Ilfov) 1 :56,49 : 
3. N. Gombocz 1:57,23 : lungime: 
1. M. Bran 7,39 m : 2. I. Bote- 
zatu (CSȘ Bacău) 6,91 ; 3. M. 
Strbu 6,89 ; 3000 m: 1. S. Zevedei 
(Progresul Brăila) 8:30.02 ; 2. V. 
Barbu (CSȘ 2 Sf. Gh. — Șt. 
Moreni) 8:30.02 ; 3. G. Sandu 
(Rapid) 8:37,43 ; 200 m : 1. V.
Chiriac 23.43 : 2. C. Miclea (CSS 
Triumf) 23.89; 3. C. Tarău (CSU 
Galați) 23.92.

Paul SLAVESCU

De Ia începutul acestei săptă- 
mîni, în întrecere se află flna- 
liștli și finalistele Campionatelor 
naționale individuale de șah — 
ediția 1985.

Competitoarele la titlu își încep 
disputa luni, la Băile Herculane. 
Pe tabela de concurs, 24 de ju
cătoare și anume : Margareta
Mureșan, Elisabeta Polihroniade, 
Marina Pogorevlcî (campioana e- 
diției trecute), Gabriela Olărașu, 
Dana Nuțu, Viorica lonescu, Iudit 
Chiricuțâ, Mariana loniță, Edit 
Kozma, Smaranda Boicu, Gabrie
la Olteanu, Mădălina Stroe, Ligia 
Jicman, Emilia Chiș, Liliana Șus- 
nea, Angela Cabariu, Eugenia 
Ghindă, Nadejda Mite seu, Marga
reta Teodorescu, Mariana Nechi- 
for, Cristina Stanca, Gertrude 
Baum stark, Luminița Radu și 
Mălina Nicoară. Primele două fi
naliste sînt calificate direct, iar 
următoarele șase s-au clasat, în 
această ordine, la precedenta fi
nală. Urmează cîte opt calificate

din grupele preliminare (liga 
,B“), de la Tușnad și Sfânic-Mol- 

dova, ale căror întreceri ș-au în
cheiat acum cîteva zile.

Aspiranții Ia titlul masculin 
iau startul miercuri, la Timișoara. 
S-au produs modificări în lista 
anterior anunțată, numărul pârti
ei panților fiind majorat Ia 26. Au 
mai primit drept de joc în finală 
cei clasați pe locurile 4—5 în gru
pele de liga ~B“, deci șase noi 
finaliști: M. Lupu, Cr. lonescu. 
Tr. Stanciu, D. Oltean, Gh. Cio- 
Iac și I. Mărășescu. După cum 
am anunțat anterior, lista cu
prinde întreaga echipă națională, 
recent participantă Ia „Cupa 
Mondială*4. în frunte cu marii 
maeștri Mihai Șubă și Florin 
Gheorghiu, precum și actualul 
campion, maestru) internațional 
Sergiu Grunberg.

Amîndouă turneele finale se 
vor disputa în .,sistem elvețian-, 
pe distanța a 11 runde.

Turneul ieșean al Diviziei „A" de baschet Im)

MECIURI INTERESANTE,
DAR Șl MULTE GREȘELI TEHNICE
LAȘI, 8 (prin telefon). Turneul 

divizionar „A* de baschet mas
culin, desfășurat în Sala sportu
rilor din localitate, a fost unul 
dintre cele mai disputate din 
actualul campionat. Dar aspec
tele pozitive âu fost umbrite de 
faptul că aproape la fiecare meci 
au trebuit să fie dictate faulturi 
tehnice. Este o situație care 
trebuie să dea de gîndit condu
cerilor de cluburi, antrenorilor 
și jucătorilor. Desigur, s-ar 
putea invoca motivul mizei 
aproape fiecărei partide, dar nu 
poate fi trecut cu vederea aspec
tul real al problemei, care 
denotă de fapt slaba muncă 
educativă care se desfășoară în 
rîndul jucătorilor.

POLITEHNICA C.S.Ș. UNIREA 
IAȘI — DINAMO ORADEA 78—75 
(48—39). Dinamoviștii au început 
meciul „în trombă*• și se părea 
că. pe de o parte evoluția lor, 
iar pe de altă parte comportarea 
slabă a ieșenilor vor duce la 
o victorie facilă a orădenilor. 
Spre sfîrșitul primei reprize, 
însă, elevii antrenorului Dan 
Pavelescu, încurajați frenetic de 
numeroșii spectatori, se apără 
cu mal multă exactitate, aruncă 
în joc toate cunoștințele lor 
tehnioo-tactice și reușesc să 
reducă din handicap, să egaleze 
și să la conducerea. în urmă
toarele 20 de minute, studenții 
au dominat aproape permanent, 
izbutind o victorie pe deplin 
meritată, la capătul unul meci 
epuizant. Au marcat : Măgu-

rean 20, Takacs 13, Mih&îestu 
-20, Tonca 7, Cilibiu 14, Dănăilă 
4, respectiv Kosa fi, Flaundra 9. 
Rădulescu 6, Antochie 18, Costin 
13, Gellert 4, Szabo 2, Cristea 
17. Au arbitrat foarte bine V. Iîîn 
și N. Constantinescu.

STEAUA — FARUL CON
STANȚA 110—78 (55—34). Steliștii, 
care împreună ou dinamoviștii 
au dominat turneul ieșean, au 
cîștigat fără să se întrebuințeze 
prea mult. Steaua a avut o 
prestație cu valențe tehnico- 
tactice deosebite. Au marcat : 
Ermurache 24, Scarlat 21, Cercat 
10, Căpușan 6, Opșitaru 21, Ne- 
tolițchi 11, Brănișteanu 8. V. 
Ioan 9, respectiv Logofătu 5, 
Tecău 27, Marin 6, Mănăilă 5 
Moldoveanu 17, Spinu 10, Ilucă 
8. Arbitri : C. Dumitrache și 
I. Olaru.

DINAMO BUCUREȘTI — DI
NAMO ORADEA 105—65 (54—30). 
Bucureștenii au tranșat în fa
voarea lor rivalitatea, la capătul 
unui joc pe care l-au dominat 
cu autoritate (die altfel, ca și 
pe celelalte). Antrenorii echipei 
bucureștene au rulat întregul lot, 
obțlnînd un succes net. Au 
marcat : Br above an u 10, Vi- 
nereanu 14, Vasilică. 21, Bărbu- 
lescu 10, Niculescu 10, V. Con
stantin 17, lonescu 2, Manînache 
10, Uglai fi, David 3, respectiv 
Pascu 10, Kosa 5, Flaundra 15. 
Rădulescu 10, Costin 19, Nicoară 
6. Arbitri: L Olaru și I.Giorgiu.

c.s.u.

iNTRECERI VIU DISPUTATE LA TENIS DE MASĂ

GALATI
(52—13), DINAMO BUCU- 

---- CLUJ-NAPOCA 
RAPID — ACA-

(Urmare din pag. 1)

partener In finală „surpriza" 
Întrecerii, pe Cristian Ignat 
(C.S.M. Cluj-Napoca), ultimul 
treci nd pe lingă o mare vic
torie Meciul final a font deo
sebit de disputat, controlat in 
prima sa parte de către clu
jean, care a condus cu 2—0 fi 
18—15, dar Florea a revenit și 
■ remontat spectaculos, In cele 
din urmă obținlnd victoria : 
3—2.

Partidele de dublu au oferit, 
la rîndul lor, jocuri animate, 
la capătul cărora Maria Alboiu, 
Otilia Bădescu si Vasiie Flo
rea, Andras Fejer au cucerit 
titlurile.

CLASAMENTE, simplu femi
nin : 1. Otilia Bădescu (Spar
ta® CSȘ 1 Buc.) — campioană 
republicană șl a .Dadxdei", 2. 
Maria Losonczi (Constructorul 
Tg. M.), 3. Maria Alboiu (CSȘ 
Metalul Hm. V.), 4. Anca Che- 
ler (Juventus MILMC-IMGB),

5. Carmen Găgeatu (Juventus 
MILMC-IMGB), 6. Emilia Cio- 
su (Spartac CSȘ 1 Buc.) ; 
masculin : L Vasiie Florea (Uni
versitatea ASA Craiova) — 
campion republican țf al „Da- 
dadeT, 1 Cristian Ignat (CSM 
Cluj-Napoca), & Călin Tom a 
(Universitatea ASA Cv.), 4.
Andras Fejer (CSS Tehnouti- 
laj Od. Sec.), 5. Simian Crișan 
(Universitatea ASA Cv.), 6,
Sever Naidin (înfrățirea Tg. 
M.) ; dublu feminin : L Ma
ria Alboiu (CSȘ Metalul Rm. 
V.), Otilia Bădescu (Spartac 
CSȘ 1 Buc.) — campioane re
publicane și ale „Daciadei", 2. 
Anca Cheler, Cristina Enules- 
cu (Juventus MILMC-IMGB), 
3. Gabriela Gherman (CSM 
Cluj-Napoca), Klnga Lohr (în
frățirea Tg. Mureș) șl Rodi ca 
Urbanovid (Metalurgistul Cu- 
glr). Carmen Găgeatu (Juven
tus MTLMC-IMGB) ; masculin: 
L Andras Fejer (CSS Tehno- 
utilaj Od. Sec.), Vasiie Florea 
(Universitatea ASA Cv.) —

campioni republicani și ai 
ciadei", 2. Sever Naidin 
Tg. M.), Andras Fiildp 
Tehnoutilaj Od. Sec.), 3. 
Cauri, Teodor Gheorghe „__
canica fină Buc.) și Cristinel 
Romanescu (Hidrotehnica Bu
zău), Cristian Dorcescu (CSȘ 
Știința IJPIPS Cța.) ; mixt : 1. 
Otilia Bădescu, Vasiie Florea — 
campioni republicani și ai „Da
ciadei", X Liana Măcean (C.S. 
Arad), Simion Crișan, 3. Maria 
Bogoslov, Călin Creangă șl Ma
ria Alboiu, Andras Fejer.

„Da- 
(Infr. 
(CSȘ 
Sorin 
(Me-

FARUL
94—53
REȘT1
115—95
DEMI A MILITÂRA 98—67 (45—39), 
I.C.E.D. — C.S.U. ------------
(43—58), RAPID -
86—83 (43—40), ACADEMIA 
LITARA — „U- 102—85 
STEAUA 
(55—47).

— „u- 
(62—52),

SIBIU 93—77 
C.S.U. SIBIU 

Ml- 
(51—43).

121—89LC.E.D.

Dinamo 
Steaua 24 
23 p, 4.

Bucu-
P, s. 

Rapid 
Farul

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 1 DECEMBRIE 
1985

A talan ta — Udinese 
Fiorentina — Avellino 
Internazionaie — Torino 
Juventus — Sampdoria 
Lecce — Como 
Napoli — Milan 
Roma — Pisa 
Cagliari — Catania 
Cremonese — Ascoli 
Palermo — Brescia 
Perugia — Lazio 
Pescara — Campobasso 
Tries tina — Lanerossi

L
1
3.
4.
9
6. 
t 
8
9.

10.
11.
12.
13.

X 
1 
X 

ANULAT
2
1
1
1,
2 
1
X
1 

_________ 1
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI :

886.513 LEI

NUMERELE extrase 
la tragerea „loto 
t" DIN 8 DECEMBRIE 

1985

Extragerea
24

Extragerea 
«7 17 #

I : 2 23

a n-a :

a Hl-a :

36

12

52

FOND TOTAL DE ClS- 
TIGURI: 686.545 Iei, din 
care, 102.352 lei, report 
la categoria L

Clasament : 1. 
rești 27 p, 1. 
Dlnamo Oradea 
23 p, 6. I.C.E.D. 22 p, t.
20 p. 7. Academia Militară 19 p, 
8. Politehnica Iași 18 p, 9. Uni
versitatea Cluj-Napoca 17 p, 10. 
C.S.U. Sibiu 17 p, 11. C.S.U. 
Galați 13 p.

Alexandra NOUR — corcsp.

ÎN ARENELE DE POPICE CEI MAI BUNI SPORTIVI
(Urmare din pag. 1)

loc concursurile de calificare 
pentru turneul individual — 
seniori și senioare —, iar mîine, 
se va disputa turneul final.

Actualii campioni ai „Dacia-

Divizia „A",

!
etapa a 17-a i1

I CÎND N-A FOST 10
I Ambianță plăcută (a fost pri

măvară în... decembrie), tribune 
aproape pline (în pofida concu-

Irenței cu „Ghencea"), dornice să 
urmărească, pînă în ultima clipă, 
revirimentul înregistrat, în acest 
final de sezon, de echipa favorită.

Și — în pofida absențelor nu- 
Imeroase, Stănescu, Zare și Su- 

ciu, toți trei indisponibili — Di
namo a vrut mult, ieri, să-și 
răsplătească suporterii cu o vic- 

I torte în acest meci-derby. Excep- 
tînd primul sfert de oră (cînd 
Gabor, printr-o frumoasă execu-

ereat, 
re de 
au fost, 
interval

Uj-e-.t- 
foreze p 
In min. 
șut putei 
binciuc i 
linia po 
..Ia relui 
stîlpul st 
în aceast 
ciulul, ai 
câtor al

Bragnea are golul in virful bocancului, 
I portarul loniță îl va salva... stîlpul sting.

ție tehnică, l-a obligat pe Mo
rarii să salveze, în corner, de 
sub transversală), Dinamo avea 
să controleze jocul în tot restul 
partidei, ajutîndu-se cu precăde
re, în ofensiva ei, adesea dezlăn
țuită, de libero-ul Movilă și de 
Andone, mijlocașul-piston.

Iîn pofida aglomerării din fața 
porții lui loniță, Dinamo și-a

nu fi îițH 
tar (Ioniu 
norocoasă

La f^J 

riorități^ 
mătoarelt 
dată cu
cingul dii 
luciditate

dei“ și ai țării sînt Doina Ță- 
gean și Gheorghe Silvestru 
(Electromureș Tg. Mureș) — la 
individual, Gabriela Pintea — 
Melania Besenyei (U.T. Arad) 
și Gbeorghe Silvestru — Ilie 
Hosu (Electromureș Tg. Mureș) 
— Ia perechi.

I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
I
1
I

LUNG LIMITEAZĂ-*
Șj așa remaniata echipa a Uni

versității Craiova s-a prezentat în 
meciul de încheiere a sezonului 
cu încă două notabile absențe — 
Ungureanu și Bîcu — pe iîngă 
cea mai de mult știută, Cămă- 
taru. Tribunele arhipline ale sta
dionului Steaua prevedeau, și pe 
bună dreptate, o misiune mult 
mai ușoară decît ar fi fost de 
așteptat pentru echipa lor favo
rită. aflată la tentativa răminerii 
făFă înfrîngere, la jumătatea cam
pionatului. Și „roș-albaștrii" au 
repurtat o absolut meritată vic
torie, singurul element care nu 
s-a încadrat în anticipări fiind 
dificultatea formației campioane 
de a realiza, pe tabela de mar
caj, evidenta superioritate din 
teren. De ce s-a amînat, pînă 
în minutul 70, deschiderea sco
rului de către autoritarul lideF 
al campionatului T Două împre
jurări au decis, după opinia 
noastră, această tirzie intrare în 
funcțiune a tabelei electronice 
de pe stadionul Steaua : 1. com
portarea de excepție a portaru
lui Lung, autorul unor intervenții 
salvatoare ; 2. precipitarea, une
ori chiar nervozitatea, unora din
tre fotbaliștii militari, ceea ce a 
făcut ca precizia In acțiuni să 
scadă pe alocuri (observație va
labilă pentru prima repriză). 
Cînd au reluat partida, după mi
nutele de repaus și reflecții de la 
cabină, Stoica și coechipierii lui 
au acționat mult mai sigur și 
mai fluent, reușind să înscrie go
lurile victoriei. Universitatea Cra
iova ni s-a părut excesiv preo
cupată de ideea de a nu primi 
goL astfel că aparițiile ei în o-

fensivă (v 
produs e2
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min. 3 L 
care la ce 
Min. 5 - 
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REVELION ’85/’86
ÎNTREPRINDEREA DE TURISM, HOTELURI ȘI RESTAURANTE 

BUCUREȘTI a pus spre valorificare locuri pentru Revelion, în 
țaiă și străinătate, la :

Eforie Nord — complexul Agigea („Steaua de mare44, „Meduza4*, 
„Delfinul4*), Sovata (hotel „Sovata**), Gheorgheni (hotei „Mureș*1). 
Ocna Sibiului (vile), Suceava (notei „Bucovina*), Alba Iulia (hotel 
„Cetate*1). Mangalia (hotel „Mangalia"), Bazna (vile), Băîtățești 
(vile). Pucioasa (vile), Piatra Neamț (hotel „Ceahlău*), Sibiu 
(hotel „Continental* și „Bulevard"). Olănești (vile).

Sofia (hotel cat. I)> Tîrnovo (hotel cat. I), Varna (hotel „Cemo 
More", cat. lux), Plovdiv (hotel cat. I>, Brno (hotel „Slovan" 
cat. I) Praga (hotel, cat. D- Pentru străinătate, înscrierile se fac 
pînă la data de 3?<mbrie 1985 numai la Agenția București, din 
str. Luterană nr. 4 (tel. 14 21 77/2958).

Date de plecare: 29 și 30 decembrie 1985.
înscrieri și informații la toate agențiile de turism ale LT.H.K. 

București, din: str. Luterană nr. 4 (14 21 77/2958), str. Tonitza nr. 13 
(telefon 14 95 94), Bd. Republicii nr. 68 (telefon 14 08 00), Bd. N. 
Bă’cescu nr. 35 (telefon 15 74 11), Bd. 1848 nr. 4 (telefon 14 98 81), 
Calea Moșilor bl. 55 bis (telefon 19 28 50). Bd. Metalurgiei nr. 9 ~ 
Poșta Berceni (telefon 83 44 39), Bd. I.B. Tlto nr. 41 — Poșta Matei 
Ambrozie (telefon 74 50 50), oraș Buftea, str. 16. Februarie nr. 16 
(telefon 909/2 07 48).

| SE PIERDE Șl

I PITEȘTI, 8 (prin telefon).
Lupta dintre „violeți" — ambele 
echipe au aceleași culori — a fost 
neașteptat de aspră, atît pentru 

I jucători, cît și pentru spectatori,
puși în fața unui 0—3 în min. 31. 
Cum s-a ajuns aici ? Argeșenii 
au atacat în trombă, au avut 
mari ocazii încă de la început, 

Iînsă Toma, Ignat și Jurcă (min.
1, 10 și 20) le-au ratat cu non
șalanță și cei care au înscris în 
prima jumătate de oră a mcciu- 

Ilui au fost timișorenii. Iuți, teh- - 
nici, pasînd foarte bine, ei ie
șeau cu multă ușurință în atac, 
înscriind de trei ori, spre con
sternarea miilor de spectatori. 
Aproape nici o diferență în mo- 

Idul în care au fost înscrise go
lurile. în minutele 4, 30 și 31, 
Stancu, Pîrvu și Cristian au gre
șit, îăsînd descoperite cu multă 
ușurință, de fiecare dată, culoa- 

Ire pe care timișorenii GIUCHICI,
SABOU și ROTARJU au trecut 
calmi și au înscris precis în col
țurile de jos ale porții. Au ur
mat minutele 40 și 45, în care 
s-au petrecut de asemenea două 

Ifaze identice, de data asta în 
favoarea gazdelor. D. Zamfir a

DE
ft.St JL 
arbftr/ÎT C 
de fiecare 
vituri de 
le-a trans

Repriza 
înaltă tens 
cei care 
au un mo 
în trombă 
prin vervi 
Zamfir și 
panică în 
renii resp 
reduta lor 
două mini 
în favoare 
D. ZAMFI 
unei centr 
îransver'-.tl 
tatul 3—3. 
se așterne 
ii urmează 
acest lucrx 
tr-un șut 
pe Moise, 
4—3 și arg 
neașteptată 
tidel, joat 
păstreze vi



SALVAT DUBiNCIUC

UN EXCELENT MECI DE DEPLASARE TOTUL S-A DECIS ÎN 5 MINUTE
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DeNAMO o
CORVINUL 0

Stadion Dinamo ; teren bun ; 
timp frumos, însorit; spectatori 
— circa 18.000. Șuturi : 38—3
(pe poartă : 15—1). Comere :
16—4.

DINAMO : Moraru — IVAN,
NICOLAE, MOVILA, Tulba (min. 
72 Topolinschi) — Rednic, AN- 
DONE, VARGA, Orac — Augus
tin, Dragnea (min. 58 Văidean).

td pe 
:agu

I por- 
e și...

treacă 
supe

ri ur- 
irj- o 

for- 
a din 
ea e-

CORVINUL : IONIȚA — Tîmo- 
veanu, STROIA, DUBINCIUC, 
BADEA — Petcu, Nicșa, Mateuț, 
KLEIN (min. 76 Cojocaru) — 
GABOR (min. 48 BARD AC), 
Văetuș.

A arbitrat bine S. Necșulescu; 
la linie : M. Ionescu (ambii din 
Tîrgoviște) și I. Gbergbeli (Bala 
Mare).

La speranțe : 0—1 (0—0).

• — ■ ..........

videntâ de precipitare, și prea 
multe mingi înalte spre pachetul 
de Jucători hunedoreni), permițînd 
oaspeților interveniții salvatoare 
pentru portarul Corvinului : cum 
a fost mal ales în min. 51, cînd 
Ioniță învins — pentru a cîta 
oară ? — a văzut balonul dega
jat. in extremis, de pe linia por
ții, de același „cerber* Dubln- 
ciuc. Iar atunci, în min. 90, al 
ultimelor... speranțe cînd „me- 
)e"-ul hunedorean părea Istovit și 
Andone primea, în 6 m, centra
rea fundașului Ivan — un întreg 
stadion vedea balonul în plasă, 
iluzie optică ! Ionlță, atent, imba
tabil, își făcea, pentru ultima 
oară. în această partidă, din plin 
datoria.

Poate, pentru o clipă, Mircea 
Lucescu, abia investit, n-a știut 
ce să facă : să fie mîhnlt ? Să 
nu fie ? Noua lui echipă pier
duse un punct, în timp ce 
fosta-i formație n cîștigase...

Gheorghe NICOLAESCU

STEAUA 2 (0)
UNIV. CRAIOVA 0
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Stadion Steaua ; teren exce
lent ; timp frumos ; spectatori — 
circa 30.090. Șuturi : 20—2 (pe 
poartă : 15—1). Cornere : 7—1. 
Au marcat : IOV AN (min. 70) șl 
BOLONI (min. 89).

STEAUA : Ducadam — IO- 
VAN, Bumbescu, BELODEDICI, 
Bărbulescu (min. 89 Weissen- 
bacher) — BALINT, STOICA, 
BQlONI, Majaru — Lăcătuș 
(min. 88 Radu II), PIȚURCA.

UNIVERSITATEA : LUNG — 
NEGRILA, Tilihoi, ȘTEFANESCU, 
A. Popescu — Mănăllă (min. 82 
G. Popescu), Irimescu, Cățoi, 
M STANESCU — Geolgău, CîrțU 
(min. 62 O. Popescu).

a arbitrat satisfăcător R. Pe
trescu; la linie : L. Măerean 
(ambii din Brașov) și V. Titorov 
(Drobeta Tr. Severin).

Cartonașe galbene : NEGRILA, 
bqloni, MANAILA, BUM
BESCU.

La speranțe : 6—0 (4—0).

• ■ ■■

cu concursul „zidului* advers, • 
lovitură liberă din preajma ca
reului de 18 m. Păcat că, mal 
cu seamă, în prima repriză s-au 
înregistrat cîteva scene de nervo
zitate. Atunci se impunea o mal 
autoritară intervenție a conducă
torului partidei.

Eftimie IONESCU

F.C. ARGEȘ 4 (2)
„POLI* TIMIȘOARA 3 (3)
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Stadion „1 Mai* ; teren foarte 
bun ; timp de toamnă frumoasă, 
cu soare ; spectatori — circa 
n 000. Șuturi : 17—10 (pe poartă :
9—6). Cornere : 9—7. Au marcat: 
BADEA (min. 40, 45 — ambele 
din M m și min. 59) și D. ZAM
FIR (min. 61), respectiv GIUCHICI 
(min. 4), SABOU (min. 30) și 
ROTARIU (min. 31).

F.C. ARGEȘ : Cristian — Voi- 
cu. Stancu, Pîrvu, EDUARD — 
BANUȚA, BADEA, Toma (min. 
29 p. ZAMFIR), Iovănescu — 
Jurcă (min. 70 Bobaru), Ignat.

„POLI* : Moise — Șunda, Io- 
nuț, Șulea, Lehmann — SABOU, 
ROTARIU, Oancea, VLATANES- 
CU — Bolba (min. 16 Mureșan), 
Giuchicl (min. 5 C. Bozeșan).

A arbitrat bine Cr. Teodorescu; 
Ia linie : N. Gogoașă (ambii din 
Buzău) și M. Constantinescu 
(București).

Cartonașe galbene : LEHMANN, 
MOISE, 1ONUȚ, PÎRVU, BA- 
NUȚA.

Cartonașe roșii : IGNAT.
I La speranțe : 2—0 (1—0).

RM. VÎLCEA, 8 (prin telefon), 
început de partidă nervos, cu 
intrări dure și hărțuieli, cel mai 
agresiv dovedindu-se Cireașă (ca
re în min. 65 avea să-și lase e- 
chlpa în inferioritate numerică, 
după eliminarea sa). Gazdele se a- 
dună greu, joacă precipitat, par
că cu presentimentul unui eșec, 
în lipsa lui Verigeanu (acciden
tat), înaintașul cel mal vivace șl 
precis în meciurile disputate a- 
casă. Pe fondul unei confuzii 
generale, în care fiecare încearcă 
pe cont propriu să străpungă ca
reul băcăuan, rare sclipiri de lu
ciditate ale lui Basno și Beldea- 
nu (ultimul zguduie bara, în min. 
9, cu un șut din interiorul careu
lui). în min. 29 se marchează 
singurul gol al partidei : Ia o 
lovitură liberă, la 25 m de poarta 
lui Pavel, Tismănaru trimite ușor, 
lateral, pînă la VISCREANU și 
mijlocașul băcăuan catapultează 
mingea la vinclu.

Va putea Chimia să termine cu 
bine cursa contracronometru de 
61 de minute care o așteaptă ? 
Răspunsul este negativ. Cu două 
„vîrfuri* neîndemînatice (Tres- 
chin și Ancuța), cu un om de le
gătură neinspirat și pasiv (Cara- 
bageac), cu fundașii săi indeciși 
în fazele de apărare și inabili 
în faza de atac, Chimia n-a do- 
bîndit decît o platonică superio
ritate teritorială. punctată doar 
de o singură ocazie de gol, cea 
a lui Beldeanu, din min. 45. cînd 
„decarul* vîlcean a trimis, eu 
capul, în afara spațiului porții, 
de la numai 5 m (!). S.C. Bacău 
a jucat în toată această perioadă 
după partitura clasică a echipei

PENA INTRĂ Șl... EGALEAZĂ
SLATINA. 8 (prin telefon). 

Cum se anticipa, la Slatina cei 
6 000 de spectatori aveau să 
urmărească o partidă intere
santă, disputată și cu o evoluție 
a scorului oare nu ținea... cont 
de fizionomia jocului. De ce 7 
Pentru că la cîrma partidei se 
afla echipa locală, superioritatea 
ei teritorială fiind evidentă, dar 
cel care aveau să deschidă sco
rul erau oaspeții. In min. 15, 
cu o pasă lungă, Hagi „l-a 
găsit" excelent pe M. SANDU, 
care, după o spectaculoasă pre
luare pe piept, a șutat In colțul 
lung și a Înscris. In continuare, 
gazdele atacau, dar In min. 22 
scorul a devenit 0—2 : Hagi a 
executat o lovitură liberă din 
poziție laterală, a trimis înapoi 
la MUNTEANU II și acesta a 
șutat de Ia 22 m, eu efect, 
portarul Clurea s-a plasat greșit 
și a primit un gol parabil. Con
traatacurile studenților bucureș- 
teni se arătau deosebit de tăioa
se și in două situații (in min. 
24 șl 37) portarul Ciurea a ieșit 
in afara careului și a degajat 
ca un fundaș balonul care se 
afla tn posesia iul Pană șl, 
respectiv, M. Sandu. In min. 
32 F.C. Olt a redus din handicap, 
cînd Leța a fost faultat In 
careu și EFTIMIE a transformat 
eu precizie lovitura de la 11 m.

După pauză, partida avea să 
devină șl mal dirză (șl destul 
de curată, accidentarea lui Mun- 
teanu n fiind involuntară, la 
contactul cu Balacl), localnicii 
au început o adevărată cursă 
pentru egalare. Turcu și Leța 
au irosit o bună ocazie in min. 
52 ; In min. M, la un șut Înșe
lător al lui Crlșan, Zarlosu a 
scos ca prin minune balonul 
care se îndrepta spre plasă. 
Egalarea avea să se producă ta 
min. 67 : M. Popescu a centrat 
de pe dreapta, ta diagonală,

...SI DESTULE 9
PLOIEȘTI, 8 (prin telefon). Plo- 

leș tenii au încheiat cu bine se
zonul de toamnă, cîștiglnd la pas 
„derbyul promovatelor*. Intr-a
devăr, deși au înscris numai două 
goluri (de fapt unul singur sem
nat de un jucător localnic), Pe
trolul putea realiza astăzi scorul 
etapei. Nu pentru că „U* ar fi 
jucat foarte slab, ci pentru că 
jucătorii lui Dridea au realizat 
azi o partidă de bună calitate, 
ratind cel puțin atîtea goluri cite 
au înscris pe tabelă. De altfel, 
de-abia în min. 28, Jipa pune 
pentru prima dată mina pe balon 
șl 28 de minute mal tirzlu Boeru 
reușește primul șut pe poartă al 
clujenilor 1

De la început Petrolul are ini
țiativa, „U* trece de mijlocul te
renului doar după min. 16, dar 
petroliștii reiau atacurile și în 
min. 24 se deschide scorul : 
I. Gușă pătrunde, șutează, mingea 
este respinsă In corner, execută 
Grigore, Stoica lovește balonul 
cu mina în careu, henț clar și 
penalty transformat de NUȚA, 
după ce mingea a șters stîlpul 
din dreapta lui Caval : 1—0. Două 
minute mal tîrzlu putea fi 2—0, 
după o centrare a lui Grigore, 
I. Gușă șutează, Caval este bătut 
dar Ciocan respinge din fața por
ții, ca Nicholl în meciul cu Ir
landa de Nord... Scorul final va 
fi stabilit în min. 31 î I. Gușă 
pasează lui Costin, infiltrat în a- 
tac, urmează șutul acestuia, ace
lași CIOCAN încearcă să respin
gă dar deviază traiectoria balo
nului, care intră fn poartă, prin 
dreapta lui Cavai : 2—0. După 
pauză, Petrolul continuă să se 
afle la cîrma jocului, cu toate

CHIMIA RM. VÎLCEA 0 
S.C. BACĂU 1 (1)

Stadion .1 Mai"; teren bun ; 
timp frumos ; «pectatori — circa 
8 ooo. șuturi : 17—10 (pe poartă: 
5—6). cornere : 6—2. A marcat : 
VISCREANU (min. 29).

CHIMIA : Pavel — Lazâr, ci
reașă, Preda, Teleșpan — Bica, 
BASNO, Beldeanu (min. 68 lo- 
van) — Treschin (min. 55 Vergu), 
Ancuța, Carabageac.

S.C. BACAU : Mangeac — AN
DRIES, BORCEA, C. SOLOMON, 
ELISEI — Tismănaru, Șosu, VTS- 
creanu — șoiman (min. 82 
Manase), MANGALAGIU, Bîșcă 
(min. 63 Trîmbițaș).

A arbitrat foarte bine M. Stă- 
nescu ; la l’nie Gh. Slllon (am
bii din Iași) șl N. Voinea (Bucu- 
rești).

Cartonașe galbene : CIREAȘĂ, 
MANGALAGIU, VISCREANU.

Cartonașe roșii: CIREAȘĂ.
La speranțe : 3—1 (1—0).

I ■ .......... ■
oaspete care își apără o prețioa
să victorie : Joc strlns, grupat în 
apărare, contraatacuri fulgerătoa
re pe zonele rarefiate ale apărării 
avansate a echipei gazdă. Trei 
dintre ele (min. 68, 17 și 90), In
cisive, purtate de Mangalagiu, 
deși stopate în ultima clipă, au 
argumentat cu brio performanța 
formației vizitatoare.

Ion CUPEN

F.C. OLT 2 (1)
SPORTUL STUD. 2 (2)

Stadion „1 Mai"; teren moale; 
timp frumos ; spectatori — circa 
6000 ; Șuturi : 11—8 (pe poartă : 
6—4). Cornere : 4—4. Au marcat: 
EFTIMIE (min. 32 — din 11 m) 
și PENA (min. 67), respectiv M. 
SANDU (min. 15) și MUNTEANU 
n (min. 22).

F.C. OLT : clurea — Lauren- 
țlu, MI1IAL.T, M. Zamfir, M1NEA 
— Eftimie (min. 46 M. Popescu), 
Donose, BĂLĂCI — Crișan, Turcu, 
Leța (min. 57 PENA).

SPORTUL STUD. : ZARIOSU— 
M. Mihail, M. Popa, Cazan, 
MUNTEANU H (min. 76 Polo- 
gea) — PANA, Țicleanu, Șer- 
bănică, Bozeșan I (min. 46 Ter- 
heș) — M. Sandu, HAGI.

A arbitrat eu unele greșeli FI. 
Popescu ; la linie ; L Coț (ambii 
din Ploiești) șl Gr. Macavei 
(Deva).

Cartonașe galbene : ȘERBANI- 
CA, JHINEA.

La speranțe : 1—1 (6—1).

PENA a făcut o frumoasă pre
luare pe piept, a șutat ta colțul 
lung, balonul a lovit bara din 
stingă șl a intrat ta gol. In 
min. 75 oaspeții puteau lua 
conducerea, cînd Șerbănlcă, sin
gur singurel, la 16 m, a șutat, 
Ciurea a atins balonul, l-a deviat 
puțin, acesta a lovit bara 
șl a ieșit in corner. In min. 84 
Pena a avut o bună situație de 
gol, dar a ratat-o. In min. 88 
Clurea a scos balonul ta corner, 
de sub „transversală", la „capul" 
lui M. Sandu. Finalmente, acest 
>—2 ni se pare echitabil.

Constantin ALEXE

ALTE OCAZII INTR-UN SINGUR SENS
PETROLUL 2 (2)
„U‘ CLUJ-NAPOCA 0

Stadion Petrolul ; teren foarte 
bun ; timp însorit, cald ; «pecta- 
torl — circa 12 000. Șuturi : 17—6 
(pe poarta : 4—1). Cornere :
10—1. Au marcat : NUȚA (min. 
24 — din penalty), CIOCAN (min. 
31 — autogol).

PETROLUL : Jipa — COSTIN, 
BUTUFEI, PITULICE, Ștefan — 
Mocanu (min. 66 Crtngașu), 
GRIGORE, L Solomon, NUȚA — 
Cr. Ene (min. 60 Roșu), L Gușa.

„U“ ; Caval — DobrotA, Ciocan, 
NEAMȚU, BAGIU — Poplcu, 
Feșnlc, Stoica (min. 46 Meszaroș), 
CIMPEANU n — Boeru (min. 75 
Iepure), Fișic.

A arbitrat foarte bine D. Pe
trescu ; la linie : V. Alexandru 
șl T. Ionescu (toți din Bucu
rești) .

Cartonașe galbene > CIOCAN, 
COSTIN.

La speranțe : 1—0 (1—0).

• i . ■

că studenții clujeni joacă ceva 
mai hotărit. Dar, ca șl ta prima 
repriză, el nu-șl creează ocazii. 
Abia In min. 78 Clmpeanu II in
terceptează o minge In fața ca
reului, își creează o poziție bună, 
dar... atit. în min. 92, o ocazie 
uriașă de partea gazdelor : Nuță 
subtilizează balonul de la Cavai, 
la linia de 16 m, șutează, dar 
mingea trece milimetric pe Ungă 
poartă.

Mircea TUDORAN

ORADEA, » (prin telefon). în
ceput sub semnul echilibrului, 
cu acțiuni ofensive alternind de 
la o poartă spre alta, meciul a 
luat destul de repede o turnură 
favorabilă echipei locale. Ce-i 
drept, insă, cu largul concurs al 
portarului brașovean care a gafat 
ca un Începător. Era in minutul 
6, cînd, In urma unui atac pe 
partea stingă, Kiss a centrat. 
MUREȘAN a reluat din careu 
printr-o frumoasă „foarfecă", iar 
Șanta, deși părea să nu aibă nici 
o problemă la acest șut, a scăpat 
mingea din brațe ta poartă. După 
numai alte 5 minute, scorul se 
mărește la 2—0 : faultat ta afara 
careului oaspeților, lateral stingă, 
Kiss execută lovitura liberă și 
I. MARIN, desprinztadu-se din- 
tr-un grup de apărători brașoveni, 
înscrie spectaculos cu capul. Si
tuația cea mai bună de gol a bl- 
horenilor va fi creată. în urmă
toarea perioadă. In min. 29. cînd. 
la centrarea-șut a Iul Georgescu, 
portarul Șanta respinge cu difi
cultate mingea care cade apoi, 
pe bara transversală și lese în 
corner. De-abia în finalul repri
zei brașovenii întreprind, la rîn- 
dul lor, cîteva contraatacuri des
tul de periculoase, la unul dintre 
ele (min. 39) Bența Irosind o 
bună ocazie de a reduce din scor. 
Mulțumiți, probabil, de rezultat, 
orădenll vor intra după pauză 
mai relaxați în teren, oferind, 
astfel, posibilitatea oaspeților să 
preia Inițiativa și chiar să do
mine în unele perioade, fără, 
însă, a-și putea crea ceea ce nu
mim Îndeobște ocazii clare de 
gol. Doar ta două-trel rîndurl 
portarul Lăzăreanu a avut oare- 
earl emoții, dar de flecare dată 
Intervențiile sale au fost prompte 
șl sigure, el culegînd aplauze la

„VICTORIA” LA
Partidă foarte importantă pen

tru Victoria. ’ încă un eșec (chiar 
un semieșec) pe teren propriu
l-ar  fi Îngreunat șl mal mult 
situația. Jucătorii au înțeles a- 
cest lucru, au intrat deciși pe 
teren să cîștige, au atacat de la 
început cu vigoare, șutind des 
și destul de periculos la poarta 
lui Cristian II. In min. 16 el 
au și deschis scorul : Custov
1- a găsit prompt, cu o pasă în 
adlncime, pe URSU, infiltrat în 
dispozitivul apărării oaspeților, 
acesta s-a „înșurubat" pe lingă 
FL Marin șl a trimis plasat, fără 
replică pentru portarul buzoleni- 
lor : 1—0.

Acest gol a ambiționat echipa 
lui Balaur șl aceasta șl-a orga
nizat mal bine jocul, iar ta min. 
24 a trecut pe lingă egalare, 
Șumulanschl relulnd din 6 m 
ta „transversala" porții Iul Nițu. 
A urmat o perioadă de jo« fără 
faze de poartă. Fină in min. 
42, cînd pe durata a 10—50 de 
secunde scorul putea deveni
2— 0, dar șl 1—1. Mal lntll, 
ta urma unei faze foarte fru
moase, Ursu a ajuns singur cu 
portarul în față, acesta a 
respins, jocul a „curs" spre ca
reul de 16 m al gazdelor, Tică 
a pătruns — și el tot singur — 
dar Nițu a scos senzațional. Nu 
s-a marcat, scorul a rămas cel 
de pe tabelă (1—0) și așa va 
rămlne pînă în final. Pentru că 
repriza secundă va fl lipsită de 
faze de poartă spectaculoase. 
Din min. 56. buzoienii au rămas 
ta 10 jucători, Șumulanschl fiind 
eliminat pentru proteste și 
apostrofări aduse arbitrului 
Tărcan, care a avut la tușe doi . 
colegi ta zl foarte slabă, în-

TG. MUREȘ, 8 (prin telefon). 
A.S.A. a cîștigat meritat, mai 
clar decît arată scorul. Formația 
locală s-a Impus pe toate planu
rile, atacind mai tot timpul, su- 
punîndu-șl partenera de întrecere 
la defensivă. Rapid a crezut în 
cele două vîrfuri — Țlră și Ma
nea — care, anihilate prompt, nu 
au reușit speratul grad de peri
culozitate la poarta apărată de 
Varo. Prima mare ocazie am no
tat-o în min. 8, cînd balonul cen
trat de Szabo a fost reluat cu 
capul din apropiere de Clorceri 
însă exact în brațele lui Toader. 
In min. 17, balonul deviat de 
fundașul Marinescu era să se 
soldeze cu un autogol, dar pînă 
la urmă mingea a Ieșit în cor
ner. Rapldiștil beneficiază în min. 
23 de o lovitură liberă de la 
25 m, perpendicular pe poartă, 
pe care o execută Șt. Popa, la 
„vinclu*, dar Varo este la post. 
Peste un minut Tîră țîșnește pe 
partea dreaptă, centrează puternic 
pe jos prin fața porții șl Șt. 
Popa întîrzie o fracțiune de se
cundă, faza încheindu-se cu un 
aut de poartă. In min. 26 gazdele 
reușesc deschiderea scorului : 
Ispir îl găsește cu o pasă în a- 
dîncime pe BOTEZAN, care reia 
sec, balonul intrînd la vinciul 
porții feroviare.

La reluare aspectul jocujui este 
neschimbat, formația mureșeană 
păstrînd în continuare inițiativa. 
Și astfel, în min. 54, punctează 
din nou prin mijlocașul POPA 
care, vrînd să întoarcă o minge, 
ÎI surprinde pe portarul Toader 
șl balonul intră în plasă fn colțul 
opus. Ratează în continuare Fa- 
nlci (min. 67) și Muntean (min.

F.C. BiHOR 2 (2f
F.C.M. BRAȘOV o

Stadion F C. Bihor ; teren
foarte bun ; timp frumos ; spec
tatori — circa 5 000. Șuturi : 9—6 
(pe poartă : 4—2). Cornere :
11—10. Au marcat : MUREȘAN 
(min 6) și I. MARIN (min. 11).

F.C. BIHOR : Lăzăreanu — 
DIANU, Biszok, Dumitrescu, Bu- 
eico — TAMAȘ. Mureșan, I. MA
RIN (min. 87 Cigan) — Georges
cu, lie, KISS (min. 77 Isaia).

F.c.M. brașov : Șanta (min. 
46 Polgar) — Bălan, Moldovan, 
Naghl. Mandoca — Țălnar, Șoa
rece, Spirea, MĂRGĂRIT — 
Bența (min. 46 Cfmnean), 
CRAMER.

core't și autoritar arbitrajul lui 
Ad. Porumboiu (Vaslui); la li
nie: G. Vișinescu si G. Ionescu 
(ambii din București).

Cartonașe galbene : ȘOARECE. 
MANDOCA, BENȚA, GEORGES
CU.

La speranțe : 3—1 (0—0).

■ —...
scenă deschisă mai ales la șutul 
puternic al Iui Bălan (min. 72), 
cînd a respins mingea în corner. 
In această a doua repriză, nici 
bihorenii n-au mal pus In real 
pericol poarta apărată acum de 
Polgar, el fiind surprinși deseori 
în poziții de ofsaid. Victoria ob
ținută de F.C. Bihor este, însă, 
pe cît de prețioasă pe atît de 
meritată.

Constantin FIRĂNESCU

CÎRMA JOCULUI
V1CTORIA 1 (1)
GLORIA 0

Stadion Progresul; teren moale, 
ușor alunecos ; timp frumos ; 
spectatori — circa 3 000. Șuturi: 
24—5 (pe poartă : 8—3). Comere :
3—1. A marcat URSU (min. 16).

VICTORIA : NIȚU — Mânu. 
Mirea, Brumaru, VLAD — L. 
Săndoi, Custov (min. 75 Călin), 
URSU — D. Sava (min. 57 Ae- 
lenei), Tordache, GLONȚ.

GLORIA : CRISTIAN II —
Năstase, Mircea, Fl. Marin, Tul
pan — Balaur, Profir (min. 65 
Marcu), Tică, Șumulanschl — 
JULIS, Cramer.

A arbitrat satisfăcător I. Tăr
can (Tg. Mureș); la linie, cu 
greșeli în semnalizarea ofsaidu
rilor, P. Bogdan (Reghin) și V. 
Curt (Medgidia).

Cartonașe galbene : JULIS,
MÂNU.

Cartonașe roșii : ȘUMULANS- 
CHI.

La speranțe : 4—0 (2—0).

deosebi P. Bogdan. Rezultatul 
n-a fost însă influențat, Victoria 
merltînd să cîștige. Pentru că 
ea a fost la cirma jocului de la 
Început și pînă tn ultimul 
minut. O confirmă în primul 
rînd cele 24 de șuturi expediate 
spre poarta lui Cristian rr.

Laurențiu DUMITRESCU

A.S.A. TG. MUREȘ 2 (1)
RAPID o

Stadion „23 August"; teren bun; 
timp frumos ; spectatori — 
circa 6 000. Șuturi ; 16—4 (pe 
poartă : 5—2). Cornere : 13—2f. 
Au marcat : BOTEZAN (min. 26) 
și POPA (min. 54).

A.S.A. : Varo — Szabo, Jenei, 
ISPIR, Fodor — BOTEZAN, C. 
Hie (min. 56 BOTH H), POPA 
— Ciorceri, Fanlcl (min. 67 AJbu), 
Muntean.

RAPID : Toader — Marinescu, 
Rada, CÎRSTEA, Bacoș — Croi- 
toru, Goanță (min. 67 Teodo
rescu), Agiu (min. 78 Grigore), 
ȘT. POPA — Țîră, Manea.

A arbitrat bine M. Axente ; la 
linie : D. Vătran ' (ambii din A- 
rad) și O. Ștreng (Oradea).

Cartonașe galbene : AGIU,
FODOR.

La speranțe : 2—0 (1—0).

•......... .i ■

76) două excelente situații de 
majorare a scorului. Tresărire de 
orgoliu în finalul reprizei a oas
peților cînd după o „diagonală* 
a lui șt. Popa, Țîră se pome
nește singur la 6 m, dar șutează 
afară (min. 84). iar în min. 85 
șt. Popa se bîlbîie cu un balon 
la... trei metri.

Gheorghe NERTEA



SPORTULC gIN LUME
Marți, start In C.M. feminin de handbal grupa valorică „B“

EUUMA1IĂ nOMĂNIfl ÎȘI PUĂTE REMIZĂ 
OBIECTIVUL: CAIIEICAREA IN PRIMUL EȘAIUN

Echipele noastre masculine in cupele europene la volei

DINAMO A ELIMINAT UȘOR PE CAMPIOANA ANGLIEI

Ultimele pregătiri au fost 
încheiate. Pe o alee din împre
jurimile Timișului de Sus. că
pitanul echipei naționale de 
handbal a României, Viorica 
Ionică — jucățoarea cu cele 
mai vechi ..state de serviciu” 
în reprezentativa țârii — avea 
adunate în jurul său citeva 
componente mai tinere ale lo
tului. Subiectul discuției : apro
piatul start al echipei femini
ne de handbal a României la 
C.M.. grupa valorică „B“...

Așadar, s-a ajuns în pragul 
evenimentului. Antrenorul prin
cipal al echipei. Eugen Bartha, 
este încrezător în capacitatea 
celor 15 handbaliste care vor 
face deplasarea în R.F. Ger
mania : „Echipa noastră. tre
buie să spun de la început, 
este lipsită de aportul multor 
titulare. Cu toate acestea, abor
dăm campionatul mondial con
vinși că forma sportivă la care 
a ajuns formația României îi 
permite să-și atingă obiectivul, 
anume promovarea în grapa 
„A". Pe întreaga durată a pre
gătirilor fetele s-au angajat la 
o muncă responsabilă, au ac
ceptat efortul fără menajamen
te. reușind ca de la o compe
tiție Ia alta — Campionatul bal
canic din Iugoslavia. „Cupa 
Elegant** din Ungaria, „Trofeul 
Carpați" de la Iași, „Cupa Si- 
leziei** din Polonia — să-și 
ridice cota valorică. împreună 
cu colegul Lucian Albu, am 
reușit să facem din actuala 
eclvnă a României o adevărată

Italia — România 19-3

RUGBYSTII NOȘTRI-SUB AȘTEPTĂRI!
J » ’

AQUILA (prin telefon). Sim- 
bătă, rugbyștii români au pier
dut la scor, 3—19 (3—9) meciul 
cu Italia ! îi știam pe italieni 
în progres, încă de acum doi 
ani de la Buzău, cu o linie ds 
treisferturi abilă, dar nu-i cre
deam capabili să ne domine și 
pe înaintare, grămada noastră 
fiind cîndva — nu cu mult 
timp în urmă — celebră pen
tru forță și agresivitate. S-a 
văzut cit de acut simțim lipsa 
unor lideri de tipul Dărăban, 
Dumitru, Stoica, Munteanu. 
Dar, oricum, ne așteptam la 
mai mult de la tinerii lor în
locuitori, care ne-au decepțio
nat total, cu excepția lui Mo- 
raru — la nivelul posibilităților 
sale — și parțial a lui Rădu- 
canu.

Și totuși, rezultatul putea fi 
altul dacă nu s-ar fi irosit trei 
situații clare de eseu. Ocaziile 
ratate s-au răzbunat. Italienii 
marcînd eseuri pe grave gre
șeli de apărare. în min. 40, 
după un drop nereușit al lui 
Ghizzoni (pe un șut greșit Voi
nov), o grămadă, ai noștri cîș- 
tigă balonul (!). Paraschiv îl 

familie. Este un mare ciștig 
de ordin moral, pentru că 
această sudură sufletească ne 
va fi deosebit de folositoare 
de-a lungul celor 11 zile de 
competiție".

Antrenorul federal Pompiliu 
Simion ține să precizeze că 
programul echipei României — 
ca de altfel al tuturor celor 16 
formații — va fi foarte greu : 
„Evoluăm in grupa „C“, avind 
ca principală adversară pe de
ținătoarea titlului mondial și 
campioana olimpică de la Mos
cova, reprezentativa Uniunii So
vietice. Această ediție ,B“ n 
C.M. are o foarte ridicată va
loare, la start aflîndu-se și 
echipele R.D. Germane, Unga
riei, Cehoslovaciei, Poloniei — 
pentru a le enumera doar pe 
cele mai puternice. Dar, și în- 
tr-o asemenea companie, cred 
in posibilitățile echipei Româ
niei, de a obține calificarea 
pentru ca anul viitor. In Olan
da, să evoluăm în prima grupă 
valorică".

Iată lotul celor 16 handbalis
te care au plecat, ieri, la a- 
ceastă ediție a C.M. : Vio
rica Ionică, Doina Rodeanu, 
Anca Căpraru — portari ; Ro
di ca Marian, Filofteia Danilof, 
Elena Nițoiu, Cristina Tache, 
Simona Manea. Lauriea Lunea. 
Rodica Covaliuc. Elena Gheor
ghe Eva Mozsi, Manuela Nei
că, Edit Torok Estera Easz- 1 
lo si Mariana Tîrcă.

Ion GAVRILESCU

trimite lui Ion, care șutează 
neinspirat, Bettarello — cel 
mai bun de pe teren — se duce 
în eseu la centru, transformat 
tot de el (mai punctase din 
lovitură de pedeapsă, ca și V. 
Ion). în min. 74, același Ion, 
în loc să' culce balonul întîr- 
zie, șutează totuși, dar nu gă
sește tușa, prinde Bettarello, 
trei fente, provoacă mol, ita
lienii forțează și intră cu gră
mada în terenul de țintă — 
eseu Appiani. în min. 80, echi
pa noastră a cedat total, Tro
iani a trecut prin linia de trei
sferturi, a pasat lui Masciole- 
tti, aglomerare, schimb de pa
se cu Zorzi și Artuso, talone- 
rul Morelli, lăsat liber, înscri
ind nestingherit. A transfor
mat Bettarello și... 19—3 pentru 
Italia.

Pe un teren foarte bun, pe 
un timp frumos, cu soare, în 
fața a circa 10 000 de specta
tori, arbitrul francez Yves 
Bressy a condus cu unele gre
șeli In defavoarea echipei 

' noastre.

Dimitrie CALLIMACHI

Surpriză plăcută, simbătă 
după-amiază în sala Dinamo 
din Capitală, la partida-retur 
din runda a doua a Cupei cam
pionilor europeni dintre echi
pele masculine de volei Dina
mo București și „Volleyball 
Club Polonia" Londra : peste 
500 de suporteri ai „alb-roși- 
ilor" au ținut să fie alături de 
favoriți *și la acest meci în care 
invingâtoarea se cunoștea dina
inte. Echipa noastră, care câș
tigase prima manșă cu 3—0 în 
deplasare, nu-și făcea nici un 
fel de problemă în privința 
rezultatului și a calificării pen
tru penultimul act al competi
ției. Firesc, Dinamo și-a depă
șit din nou adversara : 3—0 (7, 
8, 8), dar a făcut-o cu un an
gajament minim.

Dinamoviști! bucureșteni au 
evoluat In general la un nivel 
suficient, cu angajament șl 
concentrare sporadice, doar atît 
Cit trebuia pentru a se ridica 
deasupra modeștilor lor adver
sari. De aceea, alături de une
le faze frumos construite și fi
nalizate, am consemnat, în jo
cul campionilor noștri și des
tule neatenții la execuțiile de 
bază, chiar și ratări de com
binații la fileu și de recupe
rare in linia a doua, toate cau
zate de mobilizarea scăzută. 
Așa se explică, de altfel, și 
faptul că londonezii au realizat

„INTERNAȚIONALELE*'

DE TENIS ALE AUSTRALIEI

Pentru a 3-a oară (după 1981 șl 
1983), Martina Navratilova ciștlgă 
Campionatele internaționale ale 
Australiei, tnvlng!nd-o în finala 
disputată simbătă, (o oră șl 45 
de minute), pe Chris Evert-Lloyd 
cu 6—2, 4—6, 6—2. Nu a fost un 
meci de nivel tehnic deosebit, ci 
unul de uzură, în care miza și-a 
pus puternic amprenta și pentru 
faptul că era in joc titlul de 
„cea mal bună jucătoare a anu
lui*. Navratilova a forțat încă de 
la început și, prin jocul său va
riat. a obligat-o pe Evert-Lloyd 
să greșească foarte mult (11 punc
te consecutive pierdute In primul 
set ! I). Al doilea set a revenit, 
la mare luptă. Iul Evert-Lloyd, in 
timp ce al 3-lea a fost la discre
ția Martinel Navratilova, care s-a 
impus prin servicii trimise puter
nic In unghiuri aproape imposi
bile, și prin voleuri de rever 
rămase fără răspuns...

Pentru prima oară intr-un tur
neu din Marele Șlem, finala de 
simplu masculin va opune doi 
suedezi : Mats Wilander (dețină
torul titlului In 1983 și 1984) șl 
Stefan Edberg. Dacă în semifina
le, Wilander a obținut o victorie 
scontată, Invingîndu-1 categoric. 
In 3 seturi, pe Zivojinovlci (care-1 
scosese din cursă pe John McEn
roe. reallzînd a doua surpriză de 
proporții, după eliminarea Iul 
Boris Becker de către Mlchiel 
Schapers), cu 7—5, S—1, S—3, nu 
același lucru se poate spune des
pre Edberg. Victoria asupra lui 
Ivan Lendl- (nr. 1 mondial, In- 
tr-un an de excepție), constituie, 
fără îndoială, a treia mare sur
priză a turneului. Suedezul a 
cîștigat In 5 seturi, după 4 ore 
de joc. cu 6—7. 7—5, 6—1, 4—6, 
9—7. grație, in special, serviciilor, 
voleurilor șl passingshot-urilor de 
dreapta, puternice și bine plasate. 

in deplasare mai multe puncte 
decît obținuseră pe terenul pro
priu ! Am reținut totuși jocul 
mai degajat al coordonatorului 
Ion, preocupat să dea mai mul
tă culoare combinațiilor, pre
cum și vigoarea cu care adesea 
au finalizat Enescu (de la fi
leu) și Pop (mai ales din linia 
a doua). De la englezi, trăgă
torul (eficace din ambele linii) 
Marek Banasiewiez a lăsat o 
impresie mai bună. Arbitrii O. 
Kovalenko (U.R.S.S.) și I. Ar
mean u au condus fără proble
me echipele : DINAMO BUCU- 
rești — Ion (Georgescu), Enes
cu, Rotar (Rădulescu), Pop 
(Drăgușin), Vrincuț, Gheorghe; 
„V.B.C. POLONIA” LONDRA —

La Madrid, in

STEAUA ÎNVINSĂ
...dar calificarea se
MADRID, 8 (prin telefon). 

Vicecampiaana României. Stea
ua București, a susținut simbă- 
tă seara, in sala „Alarcon" din 
capitala Spaniei, prima manșă 
a dublei intîlniri cu formația 
locală Sanitas. Voleibaliștii ma
drileni au obținut victoria cu 
3—1 (3, —12, 8, 6), dar românii 
au de partea lor o șansă mare 
de a se califica în penultima 
etapă a Cupei cupelor. în par
tida revanșă, programată la 
sfîrșitul săptăminii, la Bucu
rești. După cum afirmau teh
nicienii echipei noastre, meciul 
s-a desfășurat. începînd din 
setul HI, sub semnul nervozi
tății bucureștenilor, pe de o 
parte din cauza faptului că In 
acest set a fost întreruptă lu
mina timp de 14 minute. iar 
pe de altă parte a arbitrajului 
„părtinitor, rău intenționat, 
prestat de italianul Paradiso, 
care, Ia 12—8 pentru localnici, 
a încheiat setul cu cartonașe 
roșii (puncte) date nejustificat 
lui Pentelescu și Macavei".

Steaua a jucat tn formația : 
Pădurețu, Constantin, Mina, 
Pralea. Dascălu, Pentelescu 
(au mai intrat in teren : Șoica, 
Ionescu. Macavei și Spînu).

r- ■ ■ .- '---- :-
meridiane

CEI 6 CAPI DE SERIE Al TURNEULUI FINAL
FXFJL. a făcut cunoscute 

numele echipelor De care le 
consideră cele mai potrivite 
pentru a fi „capi de serie- al 
turneului final al Campionatu
lui mondial de fotbal din 
Mexic. Iată aceste reprezen
tative : Mexic (țară organiza
toare), Italia (deținătoarea titlu
lui), R. F. Germania, Franța 

JUVENTUS TORINO A CÎȘTIGAT
La capătul unul med consi

derat de cei prezențl de excep
ție, Juventus Torino (cîști- 
gătoarea „C.C.E.**) a Intrat tn 
posesia „Cupei intercontinentale", 
Invlngînd pe Argentinos Ju
niors (campioana cluburilor 
din America de Sud), duminică, 
la Tokio, cu 6—4, după execu
tarea penalty-urilor. La sfîrșitul 
timpului regulamentar de joc 
scorul era egal : 2—2 (0—0),

Rospedzihowski (Konieczny), 
Jankowski (Poole), M. Bana- 
siewicz (During), Franczak, J. 
Banasiewicz (McCloskey), Ful
lerton.

Prin urmare, calificare facilă 
a voleibaliștilor români care, 
în etapa următoare (8 și 15 ia
nuarie), penultima, vor avea o 
adversară redutabilă, pe Santal 
Parma, deținătoarea trofeului, 
in fața căreia vor trebui să se 
mobilizeze exemplar, să se pre
gătească și să joace cu concen
trare și angajament depline și 
susținute, cu mare ambiție și 
cu dorința obținerii unui rezul
tat prestigios și a calificării in 
turneul final—

Aurelian BREBEANU

„Cupa cupelor" ,

DE SANITAS (1-3)
decide la București
Echipa madrilenă, din rindul 
căreia s-au evidențiat Calero 
și Gaston, a dovedit, totuși, o 
remarcabilă capacitate fizică $1 
tehnico-tactică. ★

Alte rezultate din competiți
ile europene de volei : C.C.K. 
(m) : Tartarini Bologna — 
Mladost Zagreb 3—0, Levsld 
Spartak Sofia — Brother Mare 
tinus (Olanda) 3—0, Ruda Hvez- 
da Praga — Hapoel Hamapil 
3—0, Panathinaikos Atena — 
Grenoble 3—0 ; f : C.S. Cla
mări (Franța) — Czerni Slup- 
sk ((Polonia) 0—3, Dynamo 
Berlin — Viktoria Augsburg 
3—0, Tungsram Budapesta — 
Tromp Olympus (Olanda) 3—0, 
ȚSKA Moscova — Paloma Bra- 
nik (Iugoslavia) 3—0 ; „Cupa 
cupelor" (m) : Academica Ma- 
mede (Portugalia) — D.H.G. 
Odense (Danemarca) 2—3, A.S. 
Cannes — T.S.C. Berlin 3—0, 
Ț.S.K.A. Sofia — Pieksamaen 
(Finlanda) 3—0, Hapoel Mate 
Asher — T.S.V. Bayer Lever
kusen 0—3 ; f : Uralocika Sver
dlovsk — S.C. Portugal 3—0, 
S.V. Lohhof (R.F.G.) — „Uni" 
Basel 3—1.

și Polonia (semifinaliste La ediția 
trecută a C.M., din Spania) și 
Brazilia (triplă campioană mon
dială). Reuniunea de marți a 
F.I.F.A. urmează să ratifice a- 
ceste propuneri. Tragerea La sorți 
a componenței grupelor turneu
lui final va avea loc duminică, 
15 decembrie

„CUPA INTERCONTINENTALA" 
echilibru menținut pe tabela de 
scor și după expirarea prelun
girilor. Iată marcatorii golurilor: 
Platini (min. 63) și Laudrup 
(min. 82) pentru Juventus, res
pectiv Ereros (min. 55) și Castro 
(min. 75). Cele 4 goluri din 
11 metri ale învingătorilor au 
fost opera lui Brio, Cabrini, 
Serena și Plabiai. La meci au 
asistat 62 600 de spectatori.

CAMPIONATUL DE BOX PE ECHIPE
;urmare din pag 1)

Răcaru — Teodor Pîrjol la 
supergrea.

„Semimușteie** Dumitru Șchio- 
pu (Steaua) și Viorel Enceanu 
Pop (Dinamo) după o repriză 
de studiu cu rare acțiuni de 
ambele părți au făcut în ur
mătoarele mare risipă de ener
gie. dar Șchiopu s-a dovedit 
mai sigur pe loviturile directe 
și a învins cu o decizie acor
dată în unanimitate. Steaua 
conduce cu 1—0.

La următoarea categorie, 
„muscă". s-a înregistrat și 
prima surpriză : campionul
Constantin Titoiu (Dinamo) a 
fost învins clar la puncte, cu 
o decizie de 3—0. de mai ti- 
nărul său adversar Nicolae 
Iancu (Steaua), după o între
cere de bună valoare. Dinamo- 
vistul a început bine meciul 
și. după prima repriză, pe 
care a cîștigat-o. lăsa impresia 
că nu poate pierde. în conti
nuare însă. Iancu a început să 
lovească din ce in ce mai pu
ternic si precis. în specia! cu 
directe expediate cu ambele 
brațe și surprinzător campio
nul a răspuns din ce in ce 
mai dezordonat, cu lovituri 
largi ușor de evitat, și astfel 
stelistul a cîștigat cu 3—0. 
Echipa sa conducea cu 2—0

Rclu Nistor (Steaua) și Ro

meo Mîndrută (Dinamo) au 
reeditat, cum arătam, finala 
„cocoșilor" de la campionatul 
individual. De data aceasta, 
stelistul a cîștigat mult mai 
clar, deși tînărul dinamovist a 
luptat la fel de curajos ca și 
la Galați. In ultima repriză, 
Nistor a plasat o directă de 
dreapta și Mîndruță a fost nu
mărat în picioare. La „8". an
trenorii dinamoviști au strigat 
ca elevul lor să reintre în 
gardă, dar, cum nu a făcut-o 
la timp, arbitrul de ring a 
continuat numărătoarea pină la 
10 șl l-a declarat Învingător 
prin k.Q. pe Nistor. Steaua a 
ajuns la 3—0

Meciul „penelor" Costin 
Stancu (Steaua) — Nicolae T*l- 
pos (Dinamo) se anunța destul 
de interesant, mai ales că am
bii sportivi fuseseră campioni 
ai țării. Ei au schimbat serii 
de lovituri spectaculoase, au 
eschivat cu dibăcie multe con
tre. dar la un dinei, in rundul 
secund, stelistului 1 se deschi
de arcada sl este oprit de me
dic să mai continue lupta, ast
fel că Taipoș a cîștigat prin 
abandon și... Steaua — Di
namo- 3—1

t-a „semiușoară" Dânut Ni
colae (Steaua) l-a învins clar 
la puncte pe Corncluș Siiitră 
(Dinamo) si m litarii se des
prind la 4—1.

La „ușoară" un al doilea 
campion al țării care părăsește 
ringul învins. Florian Tîrcom- 
nicu (Dinamo) a fost întrecut 
la puncte, după un meci dra
matic — în care ambii boxeri 
au fost numărați — de Viorel 
Mihăilă (Steaua), care-și aduce 
astfel echipa la un avantaj li
niștitor : 5—1.

La următoarele două catego
rii, dinamoviști! Dragomjr Ilie 
și Dănuț Lugigan obțin victo
rii scontate în fața lui Mircea 
Pasmagiu și Cristian Dumitru 
și... Steaua — Dinamo 5—3.

în continuare, militarii reali
zează victorii în serie : cam
pionul „mijlociilor". Vasile 
Florian, câștigă cu 3—0 meciul 
cu Gică Adafinei. „semigreul" 
Dumitru Scnciuc smulge un 
verdict la limită (2—1) în fața 
lui Vasile Cazacu. iar „greul" 
Gheorghe Preda, campionul ca
tegoriei. il întrece clar (3—0)
Pe Paul Golumbeanu ; scorul
a devenit 8—3 pentru Steaua.

Ultima partidă, de la ..su
pergrea” a pus față in față,
ca și la finala individuală de 
la Galați, pe Dorin Răcaru 
(Dinamo) și Teodor Pîrjol 
(Steaua). A fost un meci .,a- 
prins". cu multe serii de lovi
turi dure. în care judecătorii 
l-au văzut învingător cu 3—0 
(? !) pe dinamovist. dar. după 
părerea noastră. adevăratul 
câștigător al meciului a fost 
Teodor Pirjol.

CAMPIONATE
ANGLIA (et 20) : Manchester U

— Ipswich 1—0 ; Liverpool — 
Aston Villa 3—0 ; Coventry — 
Chelsea 1—1 ; Q.P. Rangers — 
West Ham 0—1 ; Sheffield — 
Nottingham F. 2—1 ; Birmingham
— Watford 1—2 ; Leicester — 
Manchester City 1—I ; Luton — 
Newcastle 2—0 ; Southampton — 
Arsenal 2—0 ; Tottenham —

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • îh „C.C.E.- (m) : 

Jalghlris Kaunas — OS Milan 
80—79; Real Madrid — B. C. Li
moges 101—84

BOX • La Las Vegas, in meci 
pentru titlul mondial unificat la 
categoria semimijlocie, Donald 
Curry (S.U.A.) l-a Învins prin 
k.o., in repriza a 2-a, pe Milton 
McCrory (S.U.A.), lar Yu Myung- 
Woo (Coreea de Sud) a devenit 
campion mondial la categoria 
semi muscă (WBA), invingtndu-l 
la puncte pe americanul Joey 
Olivio, deținătorul titlului. • In 
gala de la Royal Albert Hall, din 
Londra, campionul european 
Frank Bruno (Anglia) l-a Învins, 
prin k.o. In repriza a 2-a, pe 
Larry Frazier (S.U.A.)

HANDBAL • Trei meciuri ami
cale (f) Franța — Cehoslovacia : 
22—16; 13—21; 18—19 • La Aku- 
reyri (Islanda), In meci amical 
(m): Islanda — R.F.G. 21—26 • 
La Drammen (Norvegia), în med 
amical (m): Norvegia — Suedia 
20—26. • La Kirweiler: R.F.G. — 
R P. Chineză (f) 27—18.

SCRIMA • După disputarea a 
3 concursuri. în clasamentul ge

Oxford 5—1 ; W.B. Albion — 
Everton 0—3.

ITALIA (et. 13). Atal anta — 
Udinese 1—1; Fiorentina — Avel- 
lino 1—0; Inter — Torino 3—3; 
Lecce — Como 1—4; Napoli — 
Milan 2—0; Roma — Pisa l—0; 
Verona — Bari 2—0. Juventus 
conduce cu 21 puncte, urmată de 
Napoli cu 18 p.

neral al „Cupei Mondiale" la 
spadă conduce Alexander Pusch 
(R.F.G.) cu 24 p, urmat de Guang 
Ming (R. P. Chineză) și Andrei 
Șuvalov (U.R.S.S.) — 16 p.

RUGBY • tn campionatul 
F.I.R.A., grupa „C“: Iugoslavia — 
Elveția 13—6 • în meci amical la 
Glasgow, Scoția B — Italia B 
9—0.

ȘAH • Cea de-a 4-a partidă 
dintre Jan Timman și Mihail Tal 
s-a Încheiat remiză la mutarea a 
27-a. A 5-a a fost cîștigată de 
Tal la mutarea a 45-a. Scorul 
este egal: 2,5—a,5 p.

TENIS • Finală la Buenos Ai
res: Horacdo de la Pena (Argen
tina) — Peter Lundgren (Suedia) 
6—4, 7—6 • Semifinale la Rio de 
Janeiro: Victor Pecci — Jose- 
Lopes Maeso 6—1, 6—3: Cesar
Kist — Gustavo Guerrero 6—L. 
6—2.

TENIS DE MASA • Semifina
lele (m) „internaționalelor" Fin
landei. la Helsinki: R. P. Chine
ză — Finlanda 3—0; Anglia — 
Suedia 3—2: la feminin: R P. 
Chineză — Japonia 3—0; Coreea 
de Sud — Bulgaria 3—2.


