
La finalele republicane de lupte libere ale seniorilor

SPORTIVII DE LA STEAUA
SASE TITLURI DE CAMPIONI
IAȘI, 28 (prin telefon). După 

tre< zii* de întreceri, duminică 
■-«u încheiat finalele Campio
natelor Republicane individual* 
de lupte libere ale seniorilor, 
1* caf* au participat 200 de 
sportivi. Spre meritul loc, opt 
reprezentanți ai clubului Stea
ua (pregătiți de antrenorii 
Gheorghe Șuteu, Alexandra 
Geantă și Gheorghe Urian) au 
ajuns în finalele pentru locu
rile 1—2. cucerind nu mai pu
țin de șase titluri de campioni 
republicani din totalul de zece !

La prima categorie de greu
tate, 48 kg, Dumitru Drăghici 
(Steaua), deși aflat în com
pania unui mare număr de 
concurenți (19), a avut o evo
luție foarte sigură, obținînd 
victoria înainte de limită a- 
proape pe linie. El nil ar fi 
avut, credem, probleme nici in 
finala cu Mîrel Olteanu (CS 
Tî’-goviște), dar acesta s-a ac
cidentat și nu a putut să se 
prezinte. Cum anticipam, la 
cat. 52 kg, Nicu Hîncu și Gheor
ghe Neagoe (ambii de la Stea
ua) s-au detașat de ceilalți ad
versari. Luînd un avantaj de

In etapa a șaptea la rugby

BAIMARENII, VICTORIE LA CONSTANTA!
lefi s-a disputat o interesan

tă etapă, a șaptea, la rugby :

SURPRIZA LA CONSTAN
ȚA. ’ Confirmind succesul din 
etapa precedentă în fața dina- 
moviștilor, băimărenii au jucat 
pe terenul campioanei cu o 
dîrzenie rar întîlnită. Ei au sto
pat numeroasele acțiuni ale 
gazdelor, rezistînd astfel la ze
ce grămezi ordonate la 5 me-, 
tri de butul lor,- cîștigînd — cu 
6—3 — o partidă disputată pe 
un teren desfundat. Punctele’ 
victoriei maramureșene au fost 
realizate de V. ION, fostul ju
cător al... Farului, din două lo
vituri de pedeapsă, pentru e- 
chipa locală marcînd BICĂ —
l.p.  A arbitrat buoureșteanul 
Fl. Dudu. (C. POPA, coresp.).

MARI EMOȚII PENTRU SU
PORTERII STELEI. în „Ghen- 
cea“, primul meci al cuplajului 
(cuplaj cu Dinamo —
REZULTATE TEHNICE

Seria I : Steaua — 
CSM Sibiu 9—6 (0—6),
Grivița Roșie — Știin
ța Petroșani 6—6 (3—6). 
Rulmentul Birlad . — 
IAMT Oradea 16—10 
(12—4), „U“ 16 Fe
bruarie Cluj-Napoca — 
CSM Suceava 3—9 (3—
3). T.C. Ind Constanta 
— Sportul Studențesc 
12—6 (6—3). în frunte : 
STEAUA 21 p, Știința. 
Grivita IB D.

Seria a
— ștllnta 
Mare 3—8 
namo — 
Iași 31—12 
sini Grele 
Buc. 13—4
— „U“ Timișoara 12—
11 (6—4). în frunte :
DINAMO 19 p. Bala 
Mare 17 p. Farul 16 p 
(un joc mai puțin).

Il-a : Farul 
CEMIN Bala 

(0-3)!, Dl- 
Politehnlca 

(15—6), Ma- 
— Gloria 

(4—0). Rapid

Săritură spectaculoa
să a bucureșteanului 
Caragea. (Fază din 
meciul Dinamo — Po

litehnica Iași)
Foto : R. MILCA

CELE MAI BUNE REZULTATE DE PINĂ ACUM,

DAR FĂRĂ MEDALIA DORITA

Amănunte de la C.E. de gimnastică ritmică

După cum s-^a anunțat, la 
Campionatele Europene de gim
nastică ritmică desfășurate re
cent în Italia, la Florența, țâ
ra noastră a fost reprezentată 
de c delegație alcătuită din 
Florentina Butaru, Alina Dră
gan Petruța Dumitrescu. iar 
ca rezervă a figurat Adriana 
Stoenescu. Cifric prezentat, bi- 
lanțv realizat de fetele noas
tre e-te următorul: individual 
compus — Butaru pe locul 8, 
Drăgan pe 11, Dumitrescu pe 
21: finale pe obiecte: Butaru — 
locul 5 la minge, măciuci șl

punct* chiar de la înce- 
primului rund «L finalei, 
a reușit să ll-l mențină

două 
putui 
Hirtcu _____ _ ______________
cu toate «tecuril* dezlănțuite 
al* Iul Neagoe. O primi sur
priză s-a înregistra* 1* cate
gorie CT kg. unda principalul 
favorit, campionul mondial de 
juniori Dănuț Prefit (Steaua), 
a primit o replică efirză din 
partea experimentatului Aurel 
Neagu (Nicolina), ieșeanul ob
ținând în final o mult aplauda
tă victorie. Meciul decisiv de 
la „62 kg*’ s-a încheiat repede, 
în min. 2,42, cînd Măricel Popa 
(CS Onești, municipiul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej) a finalizat 
un salt șl Ion Boca (Construc
torul Hunedoara) n-a mai pu
tut evita tușul. 24 de luptători 
și-au disputat titlul la cat. 68 
kg. După multe partide difici
le. mai ales în serie, tînărul 
Octavian Tenț (Unto Satu Ma
re) a susținut meciul decisiv cu 
Traîan Marinescu (Dinamo 
Brașov), ambii având multe

Cosfin CHIRIAC
(Continuata in vag 2-3)

inițiatorilor!) a fost la... un pas 
de surpriză. Pentru că, dacă la 
ultima apariție a sibienilor, pe 
excelentul gazon bucureștean, 
aceștia cedau la categoricul 
scor de 3—42, ieri C.S.M. a pă
rut o echipă solidă, cum o știam 
mai ales „acasă“, dar și nete
mătoare, eliberată de complexe, 
cum nu o știam în confruntările 
grele, din deplasare. Steaua a 
ciștigat, în cele din urmă, cu 
9—6, însă nu ne amintim ca 

'vajnicii săi susținători — pre- 
zenți la promițătorul cuplaj în 
ciuda vremii tiinoase — să fi 
trecut prin asemenea emoții ca 
de astă-dată. Rămăseseră, astfel, 
mai puțin de zece minute de 
joc și oaspeții conduceau cu 
8—0! Cum s-au petrecut lucru
rile pină atunci: militarii au 
construit mal multe acțiuni, dar 

(Continuare în pag 2-3)felicitări

panglică,. locul 6 la coardă: 
Drăgan — locul 8 la panglică. 
Ca toate competițiile desfășura
te în ultimii ani, întrecerea de 
la Florența a fost dominată 
net de sportivele bulgare și so
vietice. Pozițiile fruntașe al« 
Florentinei Butaru în întreceri
le pe obiecte reprezintă cele mai 
bune locuri ocupate 
de fetele noastre în
mare 
nu a 
mult 
ier ea 
gat-o

vreodată 
această 

competiție, dar nici acum 
fost cucerită acea atit de 
dorită medalie. La înapo- 
de la Florența, am ru
pe antrenoarea coordona-

Proletari din teate țările, tmifi-eă I
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22 DE GOLURI IN ULTIMELE ȘASE MECIURI!
nici un 

pierdut 0 Pe- 
— încă un re

ciibun : 3-0
9 Victoria 

urcă în prima

0 Steaua 
punct 
trolul 
zultat 
Rapid 
(2-0) 
„treime" a clasamen
tului 0 Sportul Stu
dențesc și Univ. Cra
iova speră să se re
abiliteze miercuri in 
cupele europene 0 
Chimia a realizat ieri 

scorul etapei
Iordach'e deschide scorul 
în meciul Victoria — 
F.C.M. Brașov, transfor
mând cu precizie lovitura 
de la 11 m

Foto : Iorgu BĂNICĂ

TEHNICEREZULTATE
Sîmbătă 1. STEAUA 5 5 0 0 12- 1 13
Steaua - Jiul 3-0 (1-0) 2. Dinamo 5 3 2, 0 16- 4 8
Victoria București - F.C.M. Brașov 2-0 (2-0) 3. Petrolul 6 3 2 1 8-3 8
Corvinul Hunsdoara - Flacăra Moreni 5-1 (1-0) 4. F. C. Argeș 6 3 1 2 6-4 7

5-6. S. C. Bacău 6 3 1 2 8-7 7
Duminică Victoria 6 3 1 2 7-6 7
Chimia Rm. Vllcca - Gloria Buzău 6-1 (2-0) 7. „U“ Cluj-Napoca 6 3 1 2 6-6 7
S. C. Bacău - F. C. Olt 1-0 (0-0) 8. F. C. Olt 5 3 0 2 7-4 6
Pelrolul Ploiești - Rapid 3-0 (2-0) 9. Corvinul 5 2 2 1 7-4 6

6
6
6
6
6
6
6
6
6

10. Chimia
11. Oțelul
12. Rapid
13. Sportul Studențesc
14. F.C.M. Brașov
15. Univ. Craiova
16. Flacăra
17. Gloria
18. Jiul

11-10
4- 5
5- 8 
7-7 
4-7 
4-8 
5 -14 
7 -21 
7 -12

ETAPA VIITOARE (duminică 5 octombrie)
F. C. Olt
Rapid
F.C.M. Brașov
Gloria Buzău
Dinamo
Flacăra Moreni
Sportul Studențesc 
Jiul
S. C. Bacău '

Divizia A de handbal ȘȚHNJA BACĂU, LA PRIMA INFRINGERS

Politehnica Timișoara și Dinamo București conduc In cele două scrii (m)
După etapa a 8-a, in Cam

pionatul Diviziei A la handbal 
feminin. Știința Bacău (deși 
învinsă ieri) se află pe primul 
loc, avînd 22 p. Pe poziția se
cundă Chimistul 21 p ; 3. Hi
drotehnica 20 p. La masculin, 
in seria A, pe primul loc. Po
litehnica Timișoara 20 p, 2. 
Steaua 19, iar în seria B, cu 
același număr de puncte, 20, 
conduce în clasament 
București, 
19 p.

Dinamo
urmată de Minaur,

FEMININ

BUCUREȘTI
MA-

RAPID
CONSTRUCTORUL BAIA
RE 33—21 (15—9). Disputată în 
sala Rapid din Capitală, parti- 

Florentina 
delegației 
exceleni

toa.ț- a lotului reprezentativ 
Miria Gârbă, să ne ofere cîte- 
va detalii despre Campionatele 
Europene de gimnastică ritmi
că dii. acest an.

— Ne aflăm la ora schimbu
lui de generații, ne spune in
terlocutoarea, iar 
Butaru, performera 
noastre, a înlocuit-o 
pe. multipla campioană Doina 
Stăiculescu. Florentina dispu
ne de cîteva atuuri care o si
tuează între cele mai bune 
sportive de pe continent: as
pect somatic perfect, frumuse
țe expresivitate; ea e o bu
nă concurentă, știe să se mobi
lizeze bine, comunică cu pu
blicul. are gingășie în mișcare.

Constantin MACOVEI

(Continuare în pag, 2-3)

CLASAMENTUL

- „U“ Cluj-Napoca
- Steaua
- Petrolul Ploiești
- Victoria București
- Chimia Rm. Vilcea
- Oțelul Galați
- Corvinul
- F. C. Argeș
- Univ. Craiova (Cronicile în oag. 8—3*

2
1
2
1
2
0
2
2
1

1
3
1
2
0
4
0
0
1

da a fost departe 
ridicat la un 
nic mulțumitor, 
rapidistelor este 
tă,

de a se fi 
nivel teh- 

Victoria 
concluden

tă. totuși, pentru că ele 
au greșit ceva mai puțin decît 
adversarele (raportul ratărilor 
— 38—21 în favoarea bucureș- 
tencelor), acțiunile lor ofensive 
s-au „legat“ mai bine, pasele 
pe traseul Oprea — Grigore — 
Vasile, sau Oprea — Dobre — 
Ignat, incheindu-se cu finali
zări. în plus — în ceea ce le 
privește pe cîștigătoare — ele 
au fost mult ajutate de o pre
stație bună (iar în unele mo
mente foarte bună) a portâriței 
Ana Moldovan. Numai după 
două situații de egal, 1—1 (în 
mio m 2—2 rm, ranidistole

3
2
3
3
4
2
4
4
4

șansă
reia-

s-au distanțat fără vreo 
pentru băimărence de a ___
ce : 12—7 in min. 25, 20—9 în 
min, 36 (Grigore a înscris de 
trei ori consecutiv), 21—10 în 
min. 38. învinsele, pe lingă 
faptul că au atacat haotic, s-au 
apărat defectuos. Au înscris : 
Dobre 7, Vasile 6. Grigore 5, 
Stanciu 4, Oprea 3, Ignat 3, 
Doiciu *2. Oanea 2, Ailenei 1 — 
pentru Rapid ; Stan 7, Lazăr 4, 
Ulici 3, E. Pop 2, Mureșan 2, 
M. Pop 1, Bujor 1, David 1 — 
pentru Constructorul. Au arbi
trat foarte bine C. Cristea și 
Gh. Dumitrescu (Constanța).

Ion GAVRILESCU
RULMENTUL BRAȘOV — 

C.S.M. SF. GHEORGHE 21—13 
(8—4). Au înscris: 
Tache 12. Ilie 3. Bilă 
3, Marian 2, Oancea 
1, respectiv Vișan 4, 
Paul 4. Ghețu 2. Co- 
pacz 1. Andor 1. Mi- 
lincianu 1. Au arbi
trat: L. Condruț și O. 
Marian (Ploiești). (C. 
GRUIA — coresp.).

TEROM IAȘI — 
CONFECȚIA BUCU
REȘTI 24—23 (9—10). 
Formația bucureștea- 
nă s-a aflat la cîrmă, 
pînă în min. 49, cînd 
ieșencele au reușit e- 
galarea. Confecția « 
impus jocului un ritra_ 
rapid, a fost mai teh

(Continuare
in pag. a 4-a)

Gol spectaculos reali
zat de Mircea Gra- 
bovschi (Dinamo
București) în partidi 
cu Metalul Bistrița 
Foto : Iorgu BĂNICA



In Divizia A de volei (f) Slmbâtă și duminică, In Divizia A la polo |

DOUĂ SUCCESE IMPORTANTE IN DEPLASARE
în campionatul feminin al 

primei Divizii de volei s-au 
desfășurat ieri partidele etapei 
a III-a. Amănunte:

Grupa I valorică
DINAMO BUCUREȘTI — 

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU
2— 3 (— 3, 9, —11, 10, —14) '•
Surpriza se contura încă din 
primul set, cînd sibiencele 
conduceau cu 13—0. echipa lui 
Marius Gheorghiță actionînd 
după o ide,e clară de joc. în 
timp ‘ J‘---------
bîiau. echipa lor fiind 
sub ' *
Avantajul mai multor indivi
dualități la ex-campioane s-a 
dovedit inconsistent și în 
eetul 5, în care gazdele au 
condus cu 9—0. dar dîrza e- 
chipă sibiană — Daniela 
Mărginean (Maria Popoviciu), 
Liliana Șerban, Anca Beșta 
(excelentă), Teodora Mariș, 
Carmen Bobe, Anca Ștefan -* 
■ revenit sigur și, în prelun
giri, a cîștigat setul și partida. 
De la -Dinamo, doar Georgeta 
LungU-Ene a fost mai 
cientă. Bun arbitrajul : 
Arhire — I. Niculescu 
FERRARINI).

PENICILINA IAȘI — C.S.U.- 
I.M.N. GALAȚI 1—3 (—12,
—12, li, — 11). La capătul a 
circa două ore de joc, vice- 
campioanele — cu un plus de 
experiență și de tehnică — au 
obținut pe merit victoria, dar 
și ieșencele le-au dat o repli
că puternică. S-au. remarcat : 
Gabriela Cojocaru (cea mai 
bună de pc teren), Ileana 
Berdiiă și Crina Răuță de la 
învingătoare. Valentina Con
stantin și Tatiana Popa de la 
Învinse. Arbitri : V. Chioreanu 
și Vg. Ionescu. (AI. Nour, 
coresp.).

UNIVERSITATEA C.F.R. 
CRAIOVA — DACIA PITEȘTI
3— 0 (7, 10, 9). Jocul a fost 
de nivel tehnic mediocru. De 
remarcat că în setul 3 piteș- 
tencele au condus cu 9—2. Evi
dențiate: Monica Șușman, Iu- 
liana Enescu, Tanța Drăgoi, 
respectiv Corina Holban și Cris
tina Buznosu. Arbitri: C. Go- 
goașe — M. Constantinescu. (N. 
Drăgănoiu, coresp.).

Grupa a Il-a valorică 
CHIMIA RM. VlLCEA — 

OLTCIT CRAIOVA 3—2 (14,
—6, —11. 3, 6). Partidă de
mare luptă, dar de calitate 
modestă. Remarcate : Natalia 
Dulică, Camelia Iliescu, Do
rina Gherghev, respectiv Li
liana Popescu, Lucreția Mirca 
și Gabriela Buzdugan. Arbitri: 
M. Ioanovici — M. Vlădescu. 
(P. Geornoiu, coresp.).

FLACARA roșie BUCU
REȘTI — FARUL CON-

ce dinamovistele bîj- 
___ __ __  mult 
nivelul componentelor.

efi- 
V. 

(M.

STANȚA 3—0 (10, 13, 14).
Un joc cu faze viu disputate, 
echipele luînd si cedînd ini
țiativa pînă spre finalurile de 
set, cînd gazdele au arătat 
mai multă hotărâre. Oricum, 
formația bucureșteană pare 
să-l fi creat celei constănțene 
un adevărat complex... Ca 
aport individual, Maria Ena- 
che (Farul) și Niculina Bujor 
(Flacăra) s-au situat deasupra 
colegelor lor. O subliniere 
pentru junioara Camelia Colda 
de la gazde. Arbitraj_ foarte 
bun : FI. Scorțaru — 
delcu. (Gh. Lazăr).

CALCULATORUL 
REȘTI — G.I.G.C.L. 
3-2 (-11. -9, 2,
Meci de mare frumusețe si de 
mare luptă. Brașovencele au 
pornit în trombă, dar după 
ce au câștigat primele două 
seturi, au „oprit motoarele", 
dînd posibilitatea elevelor lui 
N. Humă să egaleze. Setul 
decisiv a fost electrizant. S-a 
mers „umăr la umăr" 
spre final (11—12), de 
gazdele au avut 
puternic. Cele 
Paula Făvăloaie, 
Zamfir, Mariana Marin, 
pectiv Dorina Crăciun și Mo
nica Pătrașcu. Foarte 
arbitrajul : Em. Ududec 
Pițurcă (S. NORAN).

Gr. Ne-

BUCU- 
BRAȘOV 

», 12).

un 
mai

pînă 
unde 

sprint 
bune : 
Mirela 

res-
bun 

■ P.

G

VICTORII ALE ECHIPELOR FAVORITEI
La Bucureștf și Oradea, s-au 

disputat, sîmbătă și duminică, 
primele meciuri duble din ca
drul campionatului de polo :

DINAMO — PROGRESUL 
BUCUREȘTI 10—6 (4—4, 3—0, 
1—1, 2-1) și 14—6 (4—1, 3—2, 
5—1, 2—2). Disputate la Ștran
dul Tineretului, la fel ca și 
cealaltă întîlnire din Capitală, 
pe un timp neprielnic — tem
peratură scăzută, vînt, ploaie — 
partidele au fost dominate clar 
de prima echipă. Antrenorul 
dinamoviștilor, I. Capșa, a fo
losit în ambele întâlniri o gar
nitură inedită, dînd credit mai 
tinerilor componenți ai valoro
sului lot din Sos. Ștefan cel 
Mare. Cu un joc superior din 
toate punctele de vedere, Di
namo s-a impus fără probleme 
în fața poloiștilor de la Pro
gresul, care au luptat, totuși, cu 
ambiție. Au marcat: Hagiu 2+4, 
Moiceanu 2+2, Ș. Popescu 1+2, 
Șerban 1+2, Ionescu 2+0, Ola- 
rn 2+0, Găvruș 0+2, Zaharia 
0+1, Tolh 0+1, respectiv Băr- 
bulescu 3+0, Chiru 1+3, Nea
goe 1+1, Mădescu 1+0, Rath 
0+1, Tschiltsche 0+1. Bun ar
bitrajul prestat de cuplul D. 
Paraschivescu — V. Goian.

STEAUA — VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA 18—13 (6—2, 2—5, 5—2, 
5—4) și 13—10 (1—2, -4—2, 5—3, 
3—3). Cu un lot mai omogen 
valoric și cu o pregătire fizică 
superioară., tinerii poloiști mili-

tari au reușit să înfringă dîrza 
rezistență opusă de clujeni, care 

• au luptat din răsputeri pentru
a obține un rezultat cât mai bun 1 
în întrecerile din cele două zile. I 
dar au trebuit să se recunoască 1

I

CELE MAI BUNE REZULTATE DE
(Urmare din pag. 1)

sensibilitate, plasticitate. In 
măsura în care îșl va îmbo
găți bagajul de mînuire a o- 
biectelor viteza de lucru și va 
avea în exerciții mai multe le
gări de mare dificultate, ea va 
putea ajunge pînă la cel mai 
înalt nivel al gimnasticii rit
mice. Alina Drăgan a concurat 
mai bine decît anul trecut, fă
ră ratări șl a făcut un salt de 
zece locuri în clasamentul in
dividual compus la C.E. Dacă 
n-ar fi deranjat-o un mai vechj 
traumatism la picior, ar fi pu
tut obține notări și mai bune. 
Petruța Dumitrescu, la prima 
ei participare la o*competiție 
atî* de importantă, a fost han
dicapată de plasarea în grupa 
valorică secundă, dar a concu
rat curajos. A avut, din păcate. 
□ ratare, la măciuci.

— înțelegem, din ceea ce ați 
spus că fetele noastre au avut 
evoluții bune în întrecere, că 
și-au făcut, în general, exerci
țiile la nivelul așteptat. Și to
tuși, nu s-au obținut note care 
să le asigure Jocuri pe podium. 
Nu e oare o contradicție între

aceste aprecieri și pozițiile din 
clasament ?

— Numai aparent, cred eu. Și 
o să mă explic. Gimnastele 
noastre au dovedit la Florența, 
ca și în alte concursuri, de alt
fel. că au exerciții care includ 
elemente tehnice strict necesare 
oerute de regulament. Ne-a lip
sit acel „ceva" peste litera re
gulamentului, astfel că n-am 
reușit nici de data aceasta, să 
obținem o medalie.

— Nerealizarea poate fi pusă 
numai pc seama sportivelor șau 
se implică în aceasta și colec
tivul tehnic care a pregătit lo
tul 7

— Trebuie să subliniez că 
avem condiții materiale dintre 
cele mai bune, dar e la fel 
adevărat că ne bizuim pe 
lo* restrîns, baza noastră 
selecție este și ea restrânsă 
ca atare, dispunem de puține 
valori. Am avea nevoie de cî- 
teva fete la care să se regă
sească, deopotrivă, calitățile 
psihice ale Doinei Stăiculescu 
cu fizicul Florentinei Butaru, 
dispuse să muncească fără pre
get căci numai astfel ar fi po
sibil ca rezultatele să fie altele, 
în ce privește rolul colectivu-

de 
un 
de . 
Și,

ETAPA A ȘAPTEA LA RUGBY
(Urmare din pag 1)

zidul defensiv advers s-a dove
dit de nestrăpuns, in condițiile 
în care bucureștenii au tot în
cercat pătrunderi individuale, 
fără susținerea necesară a co
echipierilor, în locul unui joc 
grupat, ordonat pe înaintare. 
Excelenți în apărare, sibienii au 
atacat mai puțin, făcînd-o, însă, 
incisiv, lucid. Iar AMARIEI a 
executat inspirat două lovituri 
de pedeapsă, în vreme ce Ale
xandru a ratat, de puțin, oca
ziile avute. In ultima parte, 
Steaua a continuat dominarea sa 
totală in margini, având deci 
din nou baloanele necesare, 
fructificîndu-le, acum, cu suc
ces: eseu RADULESCU, trans
format de ALEXANDRU, aces
ta punctînd și printr-un spec
taculos drop... Cu o ireproșa
bilă prezență'pe fază, arbitrul 
buzoian Gh. Voinea a condus 
foarte bine.

SUCCES LIMPEDE AL DI- 
NAMOVIȘTILOR. S-a vădit, de 
la bun început, diferența de va
loare, chiar dacă rezultatul a 
fost „strins" o vreme. Treptat, 
Dinamo a frînt rezistenta Poli
tehnicii Iași, impunindu-se 
limpede (31—12), prin acțiuni 
numeroase, o seamă dintre ele 
de real efect. S-au reușit cinci 
eseuri, trei fiind opera acestui 
tot mai aplaudat atacant C. 
POPESCU, unul al lui PA- 
RASCHTV, altul al lui ALDEA. 
PODĂRESCU a transformat pa
tru, punctînd și din l.p., proce
deu prin care MITITELU a 
înscris toate punctele moldove
nilor. A arbitrat G. Petrescu.

Geo RAETCHI
OASPEȚII — IMPRESIE 

BUNA ȘI AN parcul copi
lului. Meci greu, influențat 
de ploaie și vînt, în deschide
rea cuplajului din Parcul Co
pilului. Gri vița Roșie a bene-

ficiat de mai multe baloane, dar 
o „deschidere" foarte neinspira- 
tă . (Neaga — T. Radu, Tudose) 
le-a irosit anulând avantajul 
creat de înaintare, cu un Di- 
nescu în rol de „vîrf de lance". 
Știința Petroșani a reacționat 
prompt, reușind un egal, 6—6, 
care-i confirmă poziția fruntașă 
din serie. Sub impulsul mereu 
tînărului Ortelecan, studenții au 
blocat toate încercările de atac 
adverse (relevîndu-se omni
prezentul Mureșan, un îna
intaș tînăr, polivalent) și 
au luat in două rînduri 
avantaj, prin drop-urile iz
butite de BEZĂRAU. De fie
care dată a egalat T. RADU, din 
lovituri de pedeapsă. în final, 
ambele combatante au trecut pe 
lingă victorie, mai ales grivițe- 
nii. Al doilea meci al acestui 
cuplaj s-a încheiat cu victoria 
Rapidului, 12—11 cu Universi
tatea Timișoara, dar echipa care 
a jucat mai ourat a fost cea a 
oaspeților. Bănățenii au reușit 
două eseuri
ACHIMOV 
marcabilă 
pă.tul unui 
mai tehnic, 
pletat . „zestrea1 
din l.p., dar a ratat cu prea 
multă seninătate transformarea 
celor două încercări. De subli
niat jocul de mare angajament 
al înaintării bucureștene, de 
multe ori prima la minge, dar 
continuarea acțiunilor nu a fost 
la fel de fericită. Punctele fe
roviarilor au fost, toate, rezul
tatul unor lovituri de pedeapsă: 
de trei ori STANCIU, o dată 
T. DUMITRU. Rezultatul a fost 
influențat de o decizie eronată 
a arbitrului I. Davidoiu, care a 
acordat gazdelor, în prelungiri, 
la soorul de 11—§ pentru oas
peți o l.p. inventată.

Dimitrie CALLIMACH1

VICTORIE FĂRĂ... DREPT
DE APEL ! Mai riguros disci
plinat tactic, ,.XV“-le M.G. s-a 
detașai- repede (eseu TULPAN, 
min. 7), mărindu-și avantajul 
la reluare (l.p. I. CONSTAN
TIN. min. 43, apoi eseu I. MI- 
RICA, transf. TULPAN, min. 
64) detașîndu-se net. Să notăm 
că învingătorii au fost foarte 
aproape de alte două eseuri, 
dintre care unul în... mîna lui 
I. Constantin, duminică în ma
re vervă. M.G. a făcut un joc 
foarte bun. care ne-a reamin
tit de partida cu Farul. în con
dițiile unui teren greu, moale, 
pe alocuri impracticabil. de
monstrând că este o echipă o- 
mogenă și ambițioasă. Pentru 
Gloria, avantajul unei grămezi 
mai puternice s-a stins încă 
din start, prin mobilitatea re
dusă a înaintării, la care s-a 
asociat, treptat, și jocul preci
pitat, fără orizont, al „treisfer- 
turilor". în plus, Bujor n-a 
mai fost transformerul inspirat

spectaculoase, prin 
și GRIGORAȘ (re- 
evoluție), la ca- 
joc mai elaborat și 
DOMOCOȘ a com- 

timișorenilor

Divizia

etapa a 6-a

FARA PROBLEME PENTR
învinși de un adversar ce i-a 
lăsat de multe ori fără replică, 
în faze frumos concepute și 
realizate. Au marcat: Ragea 
5+0, Grancerof 34 3, Balanov 
2+2, Geantă 2+3, Duculeț 
2+1, Angelescu 1+3, Nuțu 2+0, 
Chețan 1+0, Fruih 0+1, res
pectiv Colceriu 5 + 6, Mujnai 
5+1, Marosi 2+3, Sebok 1+0. 
Au arbitrat corect B. Băjenaru | 
— Gh. Chirculete (sîmbătă) ji , 
B. Băjenaru — A. Gere (dumi- I 
nică). I

Marian NEGOIȚĂ

I
I

ICRIȘUL ORADEA — RAPID 
BUCUREȘTI 11—9 (3—2, 3—2, 
2—3, 3—2) și 12—7 (3—2, 5—1, I 
2—1, 2—3). Localnicii, fără Ga- I nu îr> •» oi   tss re v» <vr> _ ”rofeanu în prima zi — suspen
dat —, s-au desprins mai 
In ziua a , 
jucat ceva mai bine și 
impuș_ fără probleme. _Au 
cat: 
dan
1+0, 
0+1 
3+1,
Tufan 1+1, R. Tufan 1+0, Un- 
gureanu 1+0, Arsene 0+1. Au 
arbitral clujenii R. Nichita și 
V, Bunica. (I. GHIȘA-ooresp.).

i desprins mai greu. ■ 
doua, orădenii au I 
mai bine si s-au •

Raț 4+0, Fejcr 3+3,
1+3, Costrăș 2+3, 
Garofeanu 0+2, Fantea 

(Crișul), Florincescu 
Ilie 2+2, Jianu 1+2, B.

PÎNĂ ACUM

s-iau 
mar-

I
I
I
I

lui tehnic, mă voi referi 
mai la munca mea. Deși 
socotită o antrenoare 
n-am fost totuși în stare să le 
determin pe fete să-și îndepli
nească în totalitate programul 
stabilit. Am lucrat, deci, mai 
puțin decît ne-am propus și 
decît s-ar fi cuvenit, poate și 
din cauză că eu nu am folosit 
întotdeauna cele mai adecvate 
mijloace.

— Si totuși, care ar fi solu
ția ce ar permite gimnasticii 
noastre ritmice să urce în ie
rarhia mondială, cu „acces" la 
podiumul marilor întreceri 7

— E nevoie, înainte de toa-

nu- 
sint 

,dură“,

I
I
I
I

Fără Barbulescu (operație de 
apendicită). Lăcătuș (cumul de 
cartonașe) și Rotariu (operație 
de menise). Steaua n-a făcut, 
sîmbăta, unul din meciurile ei 
de excepție, dar asta n-a im- 
piedicat-o să cîștige clar, fără 
probleme, în fața unui adversar 
afectat, și.el. de indisponibili
tăți (V. Popa. Florescu, Bălu- 
ță, Dosan) si suspendări (Van- 
cea, Neagu). Caseta tehnică 
este, credem, elocventă în ceea 
ce privește superioritatea pe 
alocuri zdrobitoare a campio
nilor, evidentă la toate capito
lele și, mal ales, la cel — pînâ 
la urm'ă decisiv — al valorii. 
Cum Jiul a venit să-și vîndă 
cât mal scump . pielea (cu Mul- 
țescu „libero" !). Steaua a avut 
unele dificultăți pînă să înscrie 
primul gol („sting* înșelător al 
lui IVAN de la limita careului 
mare, min. 38), după care nu 
s-a mă;, pus decjt chestiunea 
scorului. Din foarte multele o- 
cazii create la poarta lui Tom a 
(pînă la gol. mai limpede a fost 
cea din min. 10, cînd Găman. 
„umbra" lui Boloni, a trimis 
puternic în stîlpul propriei 
porți !), gazdele au mai marcat 
numai de două ori. In min. 61, 
PIȚURCĂ a reluat perfect, cu 
capul, centrarea lui Majaru 
(din pasa neobositului Boliini), 
pentru ca, 7 minute mai tîr- 
ziu același PIȚURCĂ să trans
forme impecabil pcnaltyul a- 
cordat (corect) pentru o ncrc- 
gularitale comisă de Sedecaru 
(fault la Pițurcă). La 3—0 și în 
condițiile unui teren din ce în 
ce mai greu, înfruntat cu 
multă ambiție de o echipă mi
litară mobilizată la maximum

(păcat c 
ieșit nu 

mai .opri 
mițînd < 
ei : G;v?_ 
mofte (n 
urmă, p 
corner a 
salvînd i 
porții.

Oricum 
bilă ca; 
tașată Ci 
gazde !). 
poate, si 
silit S-o 
ansamblt 
Antrenor 
continuă 
mul nr. 
val" ere

I
0 EXCELENTĂ REPRIZĂ

\ »
Gazdele — în pronunțat re

viriment de formă — au fost 
de la un capăt Ia altul la cîrma 

Ipartideij’ dominînd autoritar și
o creîndli-și o avalanșă de ocazii 

de gol la poarta luteNedea. în 
, j „„ - — w- mttKt ciuda'superiorității lor teritori-te. de mult mai multa MUN- | • ----  - -
CA la antrenamente, de totală | 
dăruire din partea tuturor spor- »

ciuda:'stil __________  ______
-ale evidente si a faptului că 
au deschis scorul relativ repe
de (în thin. 9, Văetuș a execu
tat Scurt, lateral, o lovitură li- 
■ :ră si MATEUȚ a șutat

tivelor fruntașe, de un talent . t„t 
de excepție (o Nadie a l..bW'sl‘MATEUȚ’a"?ntat"
țra ), de exercițu care să ^ernje. ^jn afara careului,r w v r> t n 11 ta o c, n zvrxl ozxTTin " * tva ni - - w.

Isemunalțime), hunedorCnil 
■s-au ■ putut desprinde mai 
în prima repriză, pe de o i 
te pentru că Flacăra 
apărat grupat, cu multă 
nergie iar pe de 
tru că Mateuț ( 
Văetus (min. 25) 
bune ocazii de gol.
43, 44 și 45 (cu trei mari ra
tări, cu capul, ale lui Gabor, 
Văetug si Petcu) au anunțat 
însă eficacitatea sporită pe 
care Corvinul avea s-o mani
feste după reluare. în tot acest 
timp, oaspeții — cu un atac în 
care conta, practic, doar Marcu 
(un tînăr cu frumoase perspec
tive) — au avut doar o acțiu
ne cu adevărat periculoasă, in 
min. 31, la șutul prin surprin
dere al lui Călin, respins cu 
dificultate de ÎQniță.

După pauză, grație în special

întotdeauna și acel „ceva" măi 
mult decît cere regulamentul 
(cu care se impun gimnastele 
bulgare și sovietice), de un 
sprijin măi eficient din partea 
Centrului de medicină sporti
vă, de relații de colaborare cu 
toate federațiile puternice, cu 
care să facem schimb de ex
periență.

din partidele precedente (2 l.p. 
ratate din poziții favorabile) 
iar P. Ghinea l-a... copiat. U- 
nicul eseu al tnvinșilor este 
opera lui I. LAZĂR (min. 71). 
A condus, din nou, foarte bine 
(prompt în decizii, totdeauna 
obiectiv) Gh. Rășcanu — Ti
mișoara.

Tiberiu STAMA
BUN AL GAZDE-
Ind. — Sportul

I
I
I
I
I
I

JOC MAI 
LOR : T.C.
12—6. Marcatori Gh. MIRCEA 
— 4 l.p., respectiv NĂSOASE —
2 l.p. MECI ECHILIBRAT, FI
NAL AL OASPEȚILOR: „U“ 
Cluj-Napoca — C.S.M. Suceava 
3—9. RĂCEAN — l.p., respec
tiv TUCHLEI — eseu, VASI- 
LIU drop, STROE transf. DO
MINARE A BÎRLADENILOR : 
Rulmentul — I.A.M.T. Oradea | 
16—10. IFRIM 2, ARHIP,! 
CAUIA — eseuri. FRENȚ — ’ 
eseu, J.p., SEPETIUC — l.p. g 
(Corespondenți: L. Mibăilă, O. I 
Lazăr, M. Faiu). •

I
I
I

FINALELE REPUBLICANE DE LUPTE LIBERE
(Urmare din pag. 1)

procedee tehnice (12—12), vic
toria revenind sătmăreanului, 
cu o acțiune mai bine cotată. 
La „74 kg", Claudiu Tămăduia- 
nu (Steaua), după ce l-a domi
nat net (8—2) pe Ghcorghe Do- 
nose (Steagul Roșu Brașov), a 
finalizat în min. 5,30 tușul, 
păstrîndu-și titlul; Șanse egale 
aveau la „82 kg“, Constantin 
Mărăscu (Steaua) și Gheorghe 
Mîtu (Dinamo Brașov). Primul 
a punctat Mîtu. dar a fost con
trat la un atac în min. 1,30 șl 
Mărăscu a obținut victoria prin 

Luptînd bine atît în se
at și în finală Ciprian Ra- 
(Steaua) a cucerit titlul la 
kg", învingîndu-1 la puncte

tuș. 
rie, 
du
„90 _________________,_____
(10—5) pe Dragoș Zuz (înfrăți-

rea Cradea). Steiistul Vasile 
Pușoașu și-a înscris în presti
giosul său palmares cel de al 
zecelea titlu consecutiv de 
campion la „100 kg", depășin- 
du-1 la puncte (4—1), în fina
lă, pe Gheorghe Broșteanu (Ni, 
colina Iași). Ultima întâlnire, 
cea de la „130 kg", s-a înche
iat în min. 1,35, cînd vicecam- 
pionul mondial de juniori Pe
trilor Cruceanu (CS Onești) l-a 
învins prin tuș pe Dumitru 
Mușat (Vulcan București).

Primii trei clasați — cat. 48 
kg- 1. D. DRAGHICI (Steaua),
2. M. Olieanu (CS Tîrgoviște),
3. R. Rașovan (CSM Reșița) ; 
cat 52 kg: 1. N. HÎNCU (Stea
ua), 2. Gh. Neagoe (Steaua). 3. 
B. Uveghes (Lemnarul Odor- 
hei): cat. 57 kg: 1. A. NEAGU

pu
ia 

nu 
net 

par- 
s-a 

1 e- 
alta pen- 

(min. 22) și 
) au irosit 

Minutele

vervei 
Corvinul 
tabelă. : 
lutară a 
lui Kleii 
cută im 
lovitură 
scrie cu 
minute, 
re a lui 
ia, tot < 
relaxare 
de... rec 
min. 61 
la distai 
nul și C 
plasă : 3 
de 
își 
66.
tul 
reia in i 
77, f 
dc că 
tajului, 
COJOCA 
re în e 
inspirată 
5—1.

In ans 
mai ale: 
sa, cînd 
nu num: 
rapide s 
lor, ci ! 
manifest 
ei arătîr

Gab< 
eree;: 
Nedc 
lui

DINTRE MULTELE
BACAU, 28 (prin telefon). O 

partidă între două echipe in 
care predomină acum tinerețea, 
deci un meci de mare angaja
ment. O repriză mai puțin reu
șită sub aspectul spectaculozi
tății acțiunilor — prima. în 
schimb partea a doua — la o 
cotă mai ridicată. Băcăuanii 
au obținut o victorie la mare 
luptă, dar meritată. Ei au avut

Prefit 
(Nico- 
POPA
(Con-
3. A.

(Nicotină Iași), 2. D. 
(Steaua). 3. C. Leizeriuc 
lina): cat. 62 kg: 1. M.
(CS Onești). 2. I. Boca 
structorul Hunedoara),
Șutev (Voința Cluj-Napoca); 
cat. 68 kg: 1. O. TENT (Unio 
Satu Mare), 2. Tr. Marinescu 
(Dinamo Brașov), 3. E. Elekes 
(Steaua); cat. 74 kg: 1. C. TĂ
MĂDUI ANU (Steaua), 2. Gh. 
Donose (Steagul Roșu Brașov), 
3. A. Cîndea (Jiul Petrila); cat. 
82 kg: 1. C. MĂRĂSCU (Stea
ua). 2. Gh. Mîtu (Dinamo Bra
șov), 3. F. Hodorogeanu (Nico- 
lina); cat. 90 kg: 1. C. RADU 
(Steaua), 2. D. Zuz (înfrățirea 
Oradea), 3. AI. Koteles (înfră
țirea); cat. 100 kg: 1. V. PUȘ- 
CAȘU (Steaua), 2. Gh. Broș
teanu (Ni colina), 3. A. Dacica 
(Vulcan București); cat. 130 kg:

P. CRUCEANU (CS Onești), 
D. Musat (Vulcan București), 
C. Pavel (Rapid București).

1.
2.
3.

in față 
seamă i 
defensiv 
lecție b 
le-a- trei 
nergie ș 
a mater 
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lă. Prin 
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Stadion steaua; teren alunecos; 
timp friguros, vînt, ploaie; spec
tatori — circa 4 000. Șuturi; 22—5 
(pe poartă; 13—4). Cornere: 16—1. 
Au marcat : IVAN (min. 38), 
PITURCA (min. 61 și 68, ultimul 
din 11 m).

STEAUA : Stîngaclu — IOVAN, 
Bumbescu (min. 77 Cireașă). BE- 
LODEDICI. Weissenbacher — 
Stoica, IVAN, Majaru (min. 67 
Balint). BUlOni — PITURCA, 
Turcu.

JIUL î TOMA — Vesa, Sede- 
caru, MULȚESCU, B. Popescu — 
Timofte, Szekely, stana, Găman 
— Henzel (min. 46 Balaj), Lasconi.

A arbitrat bine A. Gheorghe 
(P. Neamț); la linie: D. Buduroan 
(Timișoara) și M. Drago (Galați), 
ambii cu greșeli in aprecierea 
osfaldurilor.

La speranțe : 11—0 (7—6).

Deși pornea cu prezumtivul 
handicap al „terenului propriu", 
la care s-au adăugat și rigorile 
unei suprafețe de joc influen
țate de ploaie, echipa Victoria 
a găsit antidoturi eficiente și a 
intrat imediat în rolul de gaz
dă. Și a făcut-o tranșant, cu 
o turație maximă, prin acțiuni 
bine elaborate. Chiar în minu
tul de debut, Iordache alunecă 
la o minge pe care scria gol. 
Bucureștenli sint cu toate li
niile în față. Un sut violent al 
lui Zare în min. 6, apoi porta
rul Șanta are intervenții opor
tune lg mingiile expediate de 
Nica (min. 7) și Iordache (min. 
8), iar în mi®. 9, Bălan rezolvă 
o fază critică creată de Ursu. 
O acțiune a Impetuosului Ior-^ 
dache va fi la originea deschi- 
derii scorului, care se va pro
duce logic în min. 11. Bucu- 
reșteanul intră in caren, il în
toarce pe Ștefănescn, care în 
eădere îi agată piciorul. Pe
nalty clar, transformat en pre
cizie de IORDACHE. Din acest 
moment, brașovenii ies din dis
pozitiv, adueîndu-si șl ei con
tribuția la cota spectaculozită
ții jocului. Fazele de poartă 
alternează, la fel și situațiile 
de' gol : Nica (min. 25). Bălan 
(min. 29 — ieșire eficientă a 
lui Nitul, Țălnar . (min. 39), 
Mărgărit (min. 40). Evidenta 
superioritate a echipei bucureș- 
tene se va materializa din nou, 
in min. 42, cînd, după o pre
lungită acțiune pozițională, 
BALAUR, deși în cădere, va 
înscrie cu un șut plr/iat, de Ia 
8 m.

Și „actul doi" este la fel de 
spectaculos, se joacă deschis 
de ambele părți, uneori chiar 
„fără gardă", dăutîndu-se cu

TURAȚIE MAXIMĂ
VICTORIA 2 (2)
F.C.M. BRAȘOV 0

,, Stadion Dinamo; teren alunecos; 
timp răcoros, eu reprize de ploa
ie ; spectatori — circa 2 000. Șu
turi : 14—8 (pe poartă: 7—3).
Cornere : 7—1. Au marcat: 1OR- 
DACHE (min. 11 — din penalty) 
și BALAUR (min. 42).

VICTORIA : NITU — Vlad, Pur- 
dea, ZARE. Mirea — BALAUR, 
Săndoi. URSU — ȚALNAR, IOR- 
DACHE, Nlca (min. 72 Augustin)

F.C.M. BRAȘOV : Șanta — Bă
lan, Naghi (min. 46 Cimpean), 
ȘTEFANESCU, MANPOCA (min. 
88 L. Petre) — Moldovan, Șulea, 
Șerbănică. MĂRGĂRIT — Cadat. 
BARBU.

A arbitrat foarte bine Ș. 
«ulescu; la linie : I. Tănase 
bll din Tirgoviște) si Gh. 
sten tin (Rm. Vîlcea).

La speranțe : 3—1 (2—1)

Ncc- 
(am- 
Con-

insistentă golul. Disputa place, 
însă tabela de marcaj rămine 
insensibilă la eforturile rele
vante depuse de cele două com
batante. „Contrele" bucurește- 
nilor sint mai tăioase, eu grad 
mai mare de periculozitate. Au
gustin, abia intrat in teren, a- 
pare dezinvolt la finalizare In 
min. 78 („cap" peste din 8 m) 
și In min. 80 (reluare violentă 
In „transversală"), în timp ee 
abilele manevre ale Iul Barbu 
nu-și găsesc finalitatea, coechi
pierii lui dovedindu-se mai pu
țin ’ ’ ” -..............................
in 
ria 
te 
tă, ...
rarea partidei, pe care o apre
ciem încă o dată pentru ridica
tul ei nivel tehnic și spectacu
lar.

inspirați. Fiind tot timpul 
prim-plan, formația' Victo- 
lși trece în cont două punc- 
logice, meritate cu prisosln- 
în conformitate cu desfășu-

Adrion VASILESCU

VERIGEANU-TREI GOLURI

IERI, IN DIVIZIA B
SERIA I

F.C. ■ CONSTANȚA — 
>74 B1RLAD 5—0 (1—0) : 
(mln. 21 și 60), lovănescu 
64 din 11 m și min. 78), 
(min. 85).

F.C.M. DELTA DINAMO

F.E.P.A 
Funda 

(min. 
Zahiu
TUL- 

CEA — PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI 
3—1 (0—0): Grosu (mln. 77 șl 90), Ia- 
mandi . (min. 86), respectiv Nlco- 
lae (min. 69).

CEAHLAUL “ ----------
STEAUA 
ca (min.
(min. 65), 
respectiv

ARIPILE VICTORIA BACAU — 
UNIREA FOCȘANI 3—1 (1—0) : 
Scînteie (min. 5), David (mln. 
67), Miriută (mln. 82 din 11 m). 
respectiv Stanclu (min.

C.F.R. PAȘCANI — 
SLOBOZIA 2—0 (1—0): 
(mln. 37). Kereszi (mln. 
m).

DUNAREA C.S.U. GALATI — 
MINERUL GURA HUMORULUI 
0—1 (0—1): Pascarl (mln. 10).

OLIMPIA RM. . SARAT — C.S.M. 
SUCEAVA 1—S (0—3): Tone (mln. 
72 din 11 m), respectiv Stanclu 
Kiln. SO, autogol), Gafencu . (min. 
32). Cașuba (mln. 35 din 11 m).

C.S. BOTOȘANI — POLITEH
NICA IAȘI 1—0 (1—0): Petre
(min. 23).

POIANA CIMPINA — F.C.M. 
PROGRESUL BRAILA 1—2 (0—2): 
Tănase (min. 65), respectiv Titl-

rișcă (min. 9), M. Aurel 
26).

Relatări de la S. 
conu, C. ltusu, S. 
nea, T. Siriopol, T. 
Ungureanu și E. Stroe.

1.
2.

3- 4.

(min.
Nace, I. Dia- 
Nenită, C. E-
Budeseu, T.

Toma, avîndu-l ca „autor pe Turcu
Foto : Iorgu BĂNICA
ra

P. NEAMȚ — 
MIZIL 3—1 (0—0): RO.Ș- 
52 din 11 m). Chertic 
Amarghioalei (min. 72), 
Cosma (min. 68).

5.

1
2
2
2
2
2
3

14-
11-

SERIA A H-a

62).
UNIREA 
Croitorii 

50 din 11

FC Constanța 
Poli. Iași 
Steaua Mizil 
FCM Progr. 
F.E.P.A. >74

6. CSM Suceava
7. Aripile Viet.
8. Delta Tulcea 

Ceahlăul P.N. 
Prahova 
CS Botoșani 
Olimpia Rm.S. 
Unirea Focș. 
Minerul G.H. 
Dunărea CSU 
CFR Pașcani 
U. Slobozia 
Poiana

ETAPA VIITOARE (duminică 5 
octombrie): Politehnica Iaci —
Minerul Gura Humorului. F.C.M. 
Progresul Brăila — C.S. Botoșani. 
F.E.PA. '74 Birlad — Poiana 
Cîmplna. F.C.M. Delta Dinamo 
Tulcea — Dunărea C.S.U. Galați, 
Unirea Focșani — F.C. Constan
ta, Prahova C.S.U. Ploiești — 
Ceahlăul P. Neamț, Unirea Slo- 

■ bozia — Aripile Victoria Bacău, 
Steaua Mizil — Olimpia Rm. să
rat; C.S.M. Suceava ■— C.F.R. 
Pașcani.

9.
10.
11.
12.
13.
14.

15-16.
17.
18.

2 
3
2
3
3
3
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CORVîNUL 5
FLACARA 1 (0)

Stadion Corvinul ; teren bun, 
puțin alunecos ; timp ploios ; 
spectatori — circa 10 000. Șuturi! 
21—8 (pe poartă : 14—5). Corne- 
re : 19—4. Au marcat: MATEUȚ 
(min. 9). PETCU (min. 56), VAe- 
TUȘ (min. 59), DUBINCIUC 
(min. 66), I. COJOCARU (min. 
77), respectiv C. COJOCARU 
(min. 64).

CORVINUL : Ioniță — Bardac 
(min. 60 G. Badea), STROIA, 
Dubinciuc, T1RNOVEANU — MA
TEUT, Petcu, KLEIN — GABOR, 
Nlcșa (min. 55 I. Cojocaru), Văe- 
tus.

flacAra : Nedea*— Preda, C. 
Badea. Năstase, Nistor — C. co
jocaru, Călin, Paraschiv, Ște- 
fănescu (min. 80 Aelenei) — Gîn- 
gu (min. 46 D. SA VA), MARCU. 
_ A arbitrat foarte bine Al. Mus- 

tățea; La linie: D. Ciolan (ambii 
din Pitești) și I. Coț (Ploiești).

La speranțe : 2—0 (1—0).

ma repriză nu Ie eviddnțiase. 
Corvinul a cîștigat însă clar și 
putea obține un scor mai ma
re. Cu atît mai de neînțeles a 
ap'ărut, de aceea, ieșirea ne
sportivă a antrenorului gazde
lor. O. Cojocaru, din min. 57, 
fată de arbitri, ceea ce i-a a- 
tras, fn mod justificat, trimite
rea de pe banca’ tehnică în 
tribună pentru tot restul parti
dei.

Radu URZICEANU

S. C. BACĂU 1 (0)
F. C. OLT 0

KM. VÎLCEA, 28 (prin tele
fon). La numai 4 zile de la 
meciul cu Rapid, când evoluase 
modest, Chimia a avut acum 
cu totul altă prestație: și-a sur
clasat adversara și a realizat 
scorul etapei. Un scor puțin 
scontat, dar conform cu reali
tatea din teren. Tînărul antre
nor M. Basno a făcut o... mu
tare inspirată și și-a surprins 
fostul antrenor. E vorba de re
venirea In linia din față a Iui 
Teleșpan. Acesta și Verigeanu 
au zburdat, pur și simplu, lan
sați de un Carabageac la fel de 
inspirat și apărarea greoaie a 
oaspeților avea să fie depășită 
cu ușurință. Nu trecuse un mi
nut și scorul era 1—0. Cara
bageac I-a lansat pe Teleșpan, 
acesta a șutat puternic, în bară, 
aproape de vinclu, VERIGEA
NU a urmărit si a înscris cu 
capul. Apoi, gazdele, după ma
rea ratare a lui C. Gheorghe 
(min. 24), au înscris din nou, 
în min. 27, cînd VERIGEANU 
bine lansat de Carabageac, a 
făcut o cursă de adevărat „vi- 
tezist" și a înscris în colțul 
lung. A mai ratat Tudosă, o 
mare ocazie (min. 33); apoi în 
min. 37, putea fi 2—1, dar ba
lonul trimis de Comănescu 
pestă Pavel a lovit transver
sala. O primă repriză destul de 
confuză...

...După pauză, cu contribuția 
ambelor echipe (mai ales a gaz
delor), calitatea jocului practi
cat a crescut și astfel a rezul
tat o dispută cu destule faze 
frumoase și. spre bucuria lo
calnicilor, _cu _multe goluri. In 
min.
doi 
nul

, 55, TELEȘPAN a driblat 
apărători și a plasat balo- 
pe lingă portar: 3—0^ Bu-

CHIMIA 6 (2)
GLORIA 1 (0)

Stadion „1 Mai* ; teren moaie, 
alunecos; timp ploios; spectatori — 
circa 5 000. Șuturi: 19—5 (pe poar
tă 11—3). Cornere 9—1. Au mar
cat: VERIGEANU (min. 1, 27 șl 
84), TELEȘPAN (min. 55 M-72), C. 
GHEORGHE (min. 68), respectiv 
ȘUMULANSCHI (min. 64).

CHIMIA: Pavel — Io van (min. 
81 Vergu), M. Preda, C. LAZAR, 
dncă — Tudosă (min. 46 Gaiță), 
C. GHEORGHE, CARABAGEAC — 
Sulceanu, TELEȘPAN, VERI
GEANU.

GLORIA: V. Lazăr — Comănes
cu, Mircea, Trandafir, Tulpan — 
Șumulanschl, Ghlzdeanu, Ba- 
laban (min. 79 Năstase), Cramer 
(min. 46 FI. Grigore) — PROFIR, 
Stoichiță.

A arbitrat foarte bine/ M. 
Constantinescu; la linie: V. An- 
gheJolu și Em. Pătrașcu (toți din 
București).

Cartonașe galbenei' M. PREDA, 
ȘUMULANSCHI, BALABAN,
CINCA.La speranțe: 0—1 (0—0).

• 1 " ,,|r"
zoicnii au o perioadă bună și 
in min. 64, FI. Grigore își în
cheie frumoasa cursă cu o ex
celentă centrare și ȘUMU- 
LANSCHI înscrie cu capul. E- 
chilibrul se rupe din nou, Chi
mia trece iarăși la conducerea 
jocului și înscrie de 3 ori con
secutiv, prin C. GHEORGHE 
(min. 68 — reluare cu capul la 
centrarea lui Teleșpan), TE
LEȘPAN (min. 72 — dintr-o 
poziție de ofsaid, nesemnalizată 
de tușierul Angheloiu) și VE
RIGEANU (min. 84, — care in
terceptează pasa greșită a fun
dașului Năstase și înscrie în 
unghiul lung).

Constantin ALEXE
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S.adion „23 August"; teren ex
celent; timp înnorat; spectatori
— circa , 12.000; Șuturi: 16—6 (pe 
poartă 7—2); Cornere: 9—1. A 
marcat: C. SOLOMDN (min. 48).

SC. BACAU: Arvinte — An- 
drl-eî, Artenl, BORCEA, VIS- 
C RE A NU — Ivanov (min. 46 Tis- 
mănaru), C. SOLOMON, BUR-, 
LEANU — ȘOIMAN, Pachițeanu, 
Fulga (min. 77 Andronic).

F.C. OLT: Ciurea — Costin, MI
HALȚ. Mi nea, M. ZAMFIR — M. 
Popescu. Leța (min. 68 Dudan), 
Eftimie, A. GEORGESCU — Pe
na, S Răducanu.A arbitrat bine A. Porumboiu 
(Vaslui); la linie: A. Moroianu 
(Ploiești) și T. Niculițov (Foc
șani) .

Cartonase galbene: FULGA. 
ARTE NI M. ZAMFIR.

La speranțe: l—2 (1—1).

tarului Ciurea. trimițând balo
nul, cu capul, în plasă. Două 
minute mai tîrziu, o lovitură 
puternică a lui Burleanu tri
mite balonul milimetric pe lin
gă poarta lui Ciurea. Oaspeții 
au c acțiune periculoasă în 
min. 58. cînd, la capătul unui 
ata? Eftimie — A. Georgescu
— S Răducanu, ultimul-șutea- 
ză peste bară... Iar în min. 66, 
Fulga șutează prin surprinde
re, ratînd de puțin majorarea 
scorului. Pî-nă la terminarea 
partidei, o luptă de uzură, re
zultatul din min. 48 nemaîfi
ind mrdificat.

Eftimie IONESCU

v

PETROLUL CONTINUĂ SĂ URCE!
PLOIEȘTI, 28 (prin telefon), 

în ciuda timpului destul de 
rece și ploios, ploieștenii au 
venit si de această dată in nu
măr mare la stadion. I-a adus, 
desigur, si frumoasa victorie 
obținută de echipa locală în e- 
tapa precedentă la Petroșani, 
dar șl rivalitatea existentă în
tre cele două echipe. Si cei 
prezenți în tribune nu au avut 
ce regreta, pentru că, iată. Pe
trolul le-a adus o nouă satis
facție. cîșfgind clar și acest 
meci; un meci bun. îndeosebi 
în repriza întii. desfășurat în- 
tr-im tempo ridicat, cu multe 
faze la cele două porți. In mod 
surprinzător, primii care s-au 
aflat mai aproape de deschide
rea secrului au fost giuleștenii. 
ir minutele 2 și 9, cînd Țîră 
si Pistol, urmărind mingi ce 
păreau pierdute, au intrat în 
posesia lor, dar nu l-au putut 
învinge pe Liliac, foarte atent. 
Petrolul, ușor descumpănită, 
și-a revenit repede, a accele
rat ’n continuare și efortul 
său a fost răsplătit prin două 
got ”1 splendide. în min. 32, 
Mocanu a executat al patrulea 
corner consecutiv si. de Ia circa 
7—8 metri. CR. ENE a reluat 
direct, violent. 5 minute .mai 
tîrziu. MOCANU. care și Pînă 
atunci si-a mai încercat sansa. 
a șutat formidabil de la 30 de

metri, sus, Ia „vinclu", fără ca 
Mânu să schițeze vreun gest.

în repriza secundă, după o 
spectaculoasă paradă a lui Mâ
nu, la șutul de departe al lui 
Pitulice, și după accidentarea 
lui Cojocaru (cel mai pericu
los atacant rapidist), jocul a 
scăzut treptat din intensitate. 
Petrolul a dominat, dar nu și-a 
mai creat mari ocazii, iar Ra
pid n-a avut forța ofensivă ne
cesară reducerii scorului. Și 
cînd puțini se mai așteptau, în 
ultimele secunde, la o lovitură 
liberă de la 16 metri (lingă 
linia de fund), executată de I. 
Solomon. PANCU a reluat cu 
capul in plasă, rotunjind victo
ria absolut meritată a Petrolu
lui

Laurențiu DUMITRESCU

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
C.S. TIRGOVIȘTE 3—1 (3—1) ! 
lancu (min. 14, 37, 43), respectiv 
Dumitrescu (min. 45 din 11 m).

CARPAȚI MÎRȘA — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 3—2 (1—0) : VOÎCU- 
leț (min. 26 si 55), Florescu 
(min. 86), respectiv Dulău (min. 
62 sl 87, ambele din 11 m).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — TRACTORUL BRAȘOV 
0—0.

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
ROVA ROȘIORI 4—0 (2—0): Pes
trița (min. 8), Baclu (min 32 șl 
46) și Grosu (min. 50).

IJU.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
MECANICA FINA STEAUA BUC. 
1—4) (0—0): Sere (mln. 64).

I.C.I.M. BRAȘOV — F.C. INTER 
SIBIU 1—0 (0—0): Pătru (min. 
78).

A.S.A. TG. MUREȘ — GLORIA 
PANDURII TG. JIU 2—0 (2—0)! 
Ciorceri (min. 9) și . Botezan 
(min. 41).

A.S. DROBETA TR. SEVERIN 
— CHIMICA TÎRNĂVENI 2—1 
a—1): Tiță (min. 31), Dumitrăș- 
eută (min. 65), respectiv Cenan 
(min. 21).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI 2—2 (1—1): Ciurea (min.
12 din 11 .m), Firănescu (min. 
61), respectiv Nită (min. IS), Pe
trescu (min. 64).

Relatări de Ia G. Octavian, M.
Verzescu, C. Bughca, N. Costa-
che, :L. Briotă, C. Gruia, 'C. Albu,
S. Manafu și V. Popovici.

1. A.S.A. Tg. M. 6 3 3 0 8- 1 !
2. Progresul V. 6 3 3 0 10- 4 !
3. A.S. Drobeta 6 3 1 2 10- 7 '
4. I.C.I.M. Bv. 6 2 3 1 7- 5:
5. Inter Sibiu 6 3 1 2 5- 4 *5
6. Chimica 6 3 0 3 10- 7 (
7. Electroputere 6 2 2 2 7- 5 (

S- 9. C.S. T-viște 'H 3 0 3 11-10 1
Automatica 6 3 0 3 8- 7 1

10. Rova Roșiori 6 2 2 2 6- 9 1
11. I.M.A.S.A. 6 3 0 3 4- 8 1

12-14. Carpați Mîrșa 6 2 1 3 9-20 i
Autobuzul ' 6 2 1 3 7- 8 !
Gaz Metan 6 2 1 3 4- 5 !

15. Mec. fină 6 2 1 3 4- 7 !
16. Tractorul 6 1 3 2 2- 5 !
17. Gl. Pandurii 6 2 1 3 5-10 !
18. Sp. Muncit. 6 1 1 4 3- 8 :

9
9
7
7

(duminica 
Roșiori

ETAPA VIITOARE 
octombrie): ROVA 
Gloria Pandurii Tg. Jiu, C.S. 
Tirgoviște — Automatica Bucu
rești, F.C; Inter Sibiu — Autobu
zul București, Electroputere Cra- 
;<iva — A.S.A. Tg. Mureș. Chl- 
nUca Tîrnăveni — I.C.I.M. Bra
șov, Progresul Vulcan București 
— I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe, Gaz 
Metan Mediaș — A.S. Drobeta Tr. 
Severin, Mecanică Fină Steaua 
București — Sportul Muncitoresc 
Slatina, Tractorul Brașov — Car- 
pați Mîrsa

SERIA A lll-a
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

GLORIA BISTRIȚA 3—2 (1—2):
Pascu (min. 23), Vușcan (min. 
85), Oancea (min. 86), respectiv 
Dănilă (min. 8), Fiorea (min. 18).

MINERUL CAVNIC — F.CJVI. 
REȘIȚA 2—1 (1—0): Rus (min.
44), China (min. 63), respectiv 
Mărgineanțu (min. 81).

ARMATURA ZALAU — MURE
ȘUL DEVA 4—0 (0—0) : !:_„*■
(min. 70), Păscută 

jredcanu 
■Win- 85).

AURUL ____
CANICA ORAȘT1E 2—1 
Dumltrean (min. 13 șl 15), res
pectiv Vesa (min. 89).

METALUL BOCȘA — F.C. MA
RAMUREȘ BAIA MARE 1—1 
(1—1): Roșea (min. 25), respectiv 
Boatiș (min. 15).C.I.L. SIGHET — MINERUL 
PAROȘENI 3—1 (1—0): caciureac 
(min. 44 și 75)./ Bonte (min. 53), 
respectiv Sălăian (min. 82).

C.S. U.T. ARAD — ET”"”
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 2—0 
Vtrsădean (men. 68) și 
(min. 87).

F.C. BIHOR

: Naghl
(min. 75), 

(min.’ 78), Floricel

MARE 5—0 (1—0) : O. Lazăr (min. 
3 si 59). Cigan (min. 66 și 70) 
și Simut (min. 82).

OLIMPIA SATU MARE — 
STRUNGUL ARAD 2—1 (0—0)4
Crasoi (min. 63, autogol). Siia- 
ghi (min. 70 din 11 m), respec
tiv Melnic (min. 77).

Relatări de la C. Crețu. M. 
eău, N. Danciu, AL Jurcă, T. 
Țăranu, I. Mihnea, O. Berbecaru,

BRAD

PETROLUL 
RAPID

dacia me-
(2—0):

STEAUA 
(O-O): Tlrlea

UNIO SATU

3 (2)
0

Stadion Petrolul; teren bun; 
timp ploios; spectatori — circa 
15 000. Șuturi: 14—6 (pe poartă:
9—4). Cornere: 12—5. Au marcat:—   . ... MOCANU

(min. 90).
— Pancu,

GUȘE

CR. ENE (min. 32), 
(min. 37) șl PANCU

PETROLUL: Liliac 
BUTUFEI, Pitulice,
— MOCANU, O. Grigore, A. 
MUNTEANU (min. 72 I. Solomon)
— CR. ENE, Nuță, I. Gușe (min. 
72 HîncuJ.

RAPID: Mânu — Marinescu, 
Cîrstea, I. Marin, Bacoș — Niță, 
Ivan, PISTOL, Țîră — Damâschin 
II (min. 77 Dochia), COJOCARU 
(min. 56 Manea).

A arbitrat foarte bine Mircea 
Salomir (Cluj-Napoea) ; 
nie : C. Corocan (Reșița) 
Popovici (Cîmpia Turzll).

La speranțe: 1—1 (0—1).
e —=— —i——■
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REZULTATELE CONCURSULUI NUMERELE EXTRASE LA TRA- 
PRONOSPORT DIN 28 SEPTEM- GEREA EXCEPȚIONALA „LOTO" 

DIN 28 SEPTEMBRIE 1986. 
FAZA I : Extragerea I: 31 29 «7 
43 79 84 22 61 72 49 90 55; Extra
gerea a n-a : 14 82 11 «4 8 38 53 
48 88 76 41 ‘“ ---- -----
85 87 9 52
Extragerea 
«1 11 14 32
Extragerea ..
33; Extragerea a Vl-a: 66 9 
80 21; Extragerea a VII-a: 
11 40 .85 38. Fond total de 
guri: 1.297.188 lei.

IfRlE. 1. Chimia Rm. V. — Glo
ria Buzău 1; 2. S.C. Bacău — F.C. 
Olt 1; 3. Petrolul — Rapid Bucu
rești 1; 4. Victoria Buc. — F.C.M. 
Brașov Anulat; 5. Corvinul —
Flacăra Moreni Anulat; 6. AvelU- 
no — Napoli X; 7. Brescia — Fio
rentina X; 8. Empoli — Juventus 
2; 9. Milan — Atalanta 1; 10. Ro
ma — Verona X; 11. Sampdoria 
— Como 2; 12. Torino — Ascoli 2; 
13. Udinese — Interiiazionale X. 
Fond total de cîștiguri: 1.219.526 
lei.

44; Extragerea a m-a: 
48 25 84 76 7 59 10 33; 
a rv-a: 49 19 64 4 15 
6 69 24. FAZA a n-a : 
a V-a: 39 47 63 69 52

trei puncte

I. Ghisa și Z. Kovacs. 1 11- 4 91. Gloria B-ța 6
6

4 1
2. „Poli" Tim. 3 3 0 11- 8 9

3- 4. Min. Paroșenl 6 3 1 2 8- 6 7
CSM Reșița 6 3 1 2 7- 5 7

5. FC Maramureș 6 2 2 2 10- 6 6
6. Min. Cavnic 6 3 0 3 13-10 6
7. Dacia Orăștie 6 3 0-8 10- 8 6
8. Strungul 6 2 2 2 7- 8 6
9. C.S. U.T.A. 6 3 0 3 5- 9 6

10. Olimpia S.M. 6 2 2 2 5-10 6
11. Armătura 6 2 1 3 8- 7 5

12-13. Met. Bocșa 6 2 1 3 9-10 5
Aurul Brad 6 2 1 3 5- G 5

14-15. Unio Satu Mare 6 2 1 3 7-10 5
Steaua C.F.R. 6 2 1 3 6- 9 5

16. F.C. Bihor* 6 3 1 2 10- 4 4
17. Mureșul Deva 6 2 0 4 4-10 4
18. C.I.L. Sighet 6 1 2 3 5-11 4

* Echipă penalizată cu
ETAPA VIITOARE (duminică 5 

octombrie): Dacia Mecanica O- 
răștie — Armătura Zalău, Stea
ua C.F.R. Cluj-Napoca — F.C. 
Bihor, Strungul Arad — C.S. 
U.T. Arad Gloria Bistrița — ~>- 
llmpia Satu Mare, Mureșul Deva 
— „Poii“ Timișoara, C.S.M. Re- 
șlțr — F.C. Maramureș Baia Ma
re. Minerul Paroșenl — Minerul 
Cavnic, Unio Sștu Mare — C.I.L. 
Sighet Aurul Brad — M-talul 
Bocșe.

CONVOCAREA SELECTfONATEI

In perspectiva participării la 
turneul final al Campionatului 
European de juniori I. progra
mat în Iugoslavia. în perioada 
11—15 octombrie, astăzi are loc 
în Capitală reunirea compo- 
nentilor selecționatei U.E.F.A. 
’86. Programul de pregătire — 
întocmit de antrenorii _ Gheor
ghe Staicu și Constantin Fră- 
țilă — va debuta cu un rigu
ros control medical, urmat de 
antrenamente Și de două 
jocuri cu oaracter de verifica
re și crr. cgenizare.
• O NOUĂ acțiune de 

SELECȚIE pentru lotul de ti
neret va avea loc marți în Ca
pitală, antrenorul Ion Nunweil- 
Jer convocînd la acest trial 30 
de jucători născuți după 1 au- 
gus: 1965.



Campionatul de hochei

STEAUA ÎNCEPE SĂ SE DETAȘEZE

• Joi (ora 17, la patinoarul „23 August"), Steaua debu
tează în ediția 1986-87 a C.GE., întîlnind formația 
Ț.S.K.A. Sofia • Vineri și sîmbătă, la Miercurea Ciuc, 

dublul meci Sport Club — Dunărea Galați

Campionatul de hochei a con
tinuat sîmbătă și duminică In 
Capitală cu dubla partidă 
Steaua — Dinamo, în care e- 
chipa campioană a obținut cîș- 
tig de ca'uză. Iată amănunte de 
la cele două meciuri:

VERVĂ IN ATAC

Campioana țării s-a impus 
clar, cu 7—3 (1—1, 3—0, 3—2), 
chiar dacă prima repri
ză s a încheiat la egalitate, iar 
cea de a treia i-a revenit doar 
Ia limită. Scorul 1-c deschis Di
namo (min. 4) la o gravă gre
șeală de apărare a ecnipei 
Steaua (golul fiind atribuit iui 
Andras), dar egala rea a surve
nit peste trei minute: primind 
o pasă de la Herlea, Gliga pă
trunde spectaculos și înscrie 
ireparabil. In continuare, am
bele echipe au ocazii clare, dar 
se opune „banr“ (I. Popovici — 
min 10, Gliga — min. 16), des
prinderea Stelei produ>cîndu-s« 
prin golul luj K. Antal (min. 
24). Din acest moment Steaua 
trece ia cîrma Jocului șl scorul 
devine 6—1 în min. 47. înscriu, 
pe rî-d, Dragomir și Chirită 
(amtj în min. 37). Burada și 
același Chirită (în min. 47. la 
distanță de... 12 secunde !). Du
pă ce Bejan (min. 48) redu
ce difciența. Dinamo trece pe 
lingă goluri, în ultimele zece 
minute fiind mai tot timpul în 

superioritate numerică (5—4 și 
chiar 5—3), dar nu înscrie decit 
prin Eros (min. 54). Mai mult: 
deși In inferioritate numerică 
Steaua marchează prin Hălăucă 
(min 57), aoesta fructificând o 
pasă a lui Popescu. Au condus 
foarte bine FI. Gubernu — M. 
Presneanu șl I. Becze.

De ta 1-3 la 4-3
Duminică, dispută palpitantă, 

cu răsturnări de scor neaștep
tate, de o valoare mult mai 
bună decît jocul de sîmbătă. în 
min. 29 scorul era favorabil 
dinamoviștilor cu 3—1, dar 
Steaua, prestînd un joc meii or
donat, mai precis, a înscris gol 
după gol, obținînd a treia vic
torie — 4-3 (0-2, 3-1, 1-0) 
— asupra lui Dinamo in acest 
sezon, victorie — sperăm — de 
bun augur pentru meciul de 
joi, din C.C.E., cu T-S.K.A. So
fia. Au marcat în ordine: Jus
tinian (min. 22 — șut de la 
linia albastră!), Nistor (min. 
30), Gliga (min. 31 — specta
culoasă acțiune individuală) și 
Nistor (min. 51 — șut de pena
litate) pentru Steaua, I. Popo
vici (min. 14), Tureanu (min. 
19 — după ce Pisăru expe
diase pucul în bară) și Eros 
(min. 29) pentru Dinamo. Au 
condus bine arbitrii I. Beczc— 
M. Presneanu, FI. Gubernu.

Mircea TUDORAN

CUPELE EUROPENE

LA HANDBAL
La sfirșitul săptămioit trecu

te au avut loc primele meciuri 
din cupele europene interclu- 
buri la handbal, masculin și fe- 
mln n ediția 1986/1987. Iată ct- 
teva dia rezultatele sosite pî- 
nă Ia închiderea ediției:

Cupa Campionilor (m): Mac- 
cab (Israel) — Cividin Trieste 
(Italia) 28—15. Herschi Venlo 
(Olanda) — Saint Gall (Elve
ția) 15—23. V.I.K. Sofia (Bul
garia) — . Epitok Veszprem (Un
garia) 21—13, Karis (Finlanda) 
— S.K.A. Minsk 29—31. Cîști- 
gînd și meciul retur cu Dude- 
lange (Luxemburg), cu 38—16 
(după 24—13 în tur), Essen 
(R.F.G.) e prima formație ca
lificată.

Cupa I.H.F. (m): Sițtard (O- 
landa) — Schifflange (Luxem
burg) 25—12. Marseille (Fran
ța) — Braga (Portugalia) 19—16.

Cupa Cupelor (m): Berchem 
(Luxemburg) — Unio Beynoise 
(Belgia) 16—18. Kremikovțl So
fia (Bulgaria) — Yonikoe Ate
na (Grecia) 23—15, Helsingor 
(Danemarca) — Sparta Helsinki 
(Finlanda) 21—16.

Din competițiile feminine, 
care ne interesează in mod 
deosebit, echipele noastre ui
mind să intre în competiție tn 
turul II (tragerea la sorți este 
prevăzută pentru joi). n-am 
primit decît două rezultate, am
bele din Cupa Campionilor: Ba
sel (Elveția) — Baschrage 
(Luxemburg) 25—14 și O.S.C. 
Amsterdam (Olanda) — Wake
field (Anglia) 40—15.

C. Of. de volei .( masculin j

ÎNAINTEA TURNEELOR SEMIFINALE
Cea de a Xl-a ediție a Campio

natului Mondial masculin de vo
lei. care se desfășoară în Franța, 
a trecut de faza preliminariilor. 
Vă prezentăm ultimele rezultate 
din grupe șl clasamentele finale ale 
acestora, tn grupa A, ia Montpel
lier: R.p. Chineză — Venezuela 
3—0 (4, 12, 7) și Franța — Italia 
3—0 (14, 7, 5). Clasament: 1.
Franța 6 p (9:0), 2. Italia 3 p 
(6:3), 3. R.P. Chineză 4 p (3:6),
4. Venezuela 3 p (0:9); în grupa 
B, la Tourcoing : Polonia — Tai
wan 3—0 (11, 4, 11) șl U.R.S.S.
— Cuba 3—1 (7, 12 —9, 9). Cla
sament : 1. U.R.S.S. 6 p (9:1), 2. 
Cuba 5 p (7:4), 3. Polonia 4 p 
(4:6), 4. Taiwan 3 p (0:9); In 
grupa C, la Clermont-Ferrand : 
Bulgaria — Egipt 3—0 (5, 11, 7) șl 
Brazilia — Cehoslovacia 3—0 (12, 
14, 5). Clasament: 1. Brazilia 6 p 
(9:1), 2. Bulgaria 5 p (7:3), 3.
Cehoslovacia 4 p (3:6), 4. Egipt 
3 p (0:9) ; în grupa D, la Orleans s

DE PE TERENURILE DE TENIS
VICTORII ROMANEȘTI în 

sferturile de finală ale turneu
lui de la Sofia: Mădălina Voi- 
nea — Hristova 7—6, 6—2, Flo
rentina Curpene — Marinova 
6—2, 6-0, Mihai Vanță — Ia- 
naklev 6—4. 6—2, Marius Co- 
mănescu — Lazarov 6—1. 3—6, 
6—2.

FINALA McENROE — CON
NORS la San Francisco (dumi
nică noaptea), după ce așii a- 
mericani au eliminat în- semi
finale pe suedezii Jarryd (6—7, 
6—1. 2—0. abandon, Jarryd a-

Japonia — Grecia 3—0 (8, 13, 0) 
șl Ș.U.A. — Argentina 3—0 (10, 
7, 10). Clasament: 1. S.U.A. 6 p 
(9:1), 8. Argentina 5 p (6:3), 3.
Japonia 4 p (4:6), 4. Grecia 3 p 
(0d>>. Pentru cele două turnee se
mifinale (In oare rezultatele di
recte din grupe vor conta) s-au 
calificat echipele: Franței, Bra
ziliei — cite 4 p, Bulgariei, Italiei * 
— cite 3 p, Cehoslovaciei șl R.P. 
Chineze — cîte 2 p (turneul de 
la Toulouse), respectiv U.R.S.S»,
S.U.A. — cîte 4 p, Cubei, Argen
tinei — cîte 3 p, Poloniei și Ja
poniei — cîte 2 p (turneul de 
la Nantes). După două zile 
de pauză, C. M. se .reia. Re
amintim că primele două clasate 
tn turneele semifinale vor juca 
pentru locurile 1—4, următoarele 
deuă pentru locurile 5—8, iar ul
timele pentru locurile . 9—12. For
mațiile Venezuelel, Taiwanului, 
Egiptului și Greciei îșl dispută 
locurile 13—16.

cuzînd dureri la genunchiul 
sting, operat recent) și, res
pectiv, Edberg (7—6, 6—2). In 
decurs de o săptămînă, McEn
roe l-a întrecut de două ori pe 
Stefan Edberg ! Turneul con
tează pentru Marele Premiu.

LA BARCELONA, în finală, 
suedezul Ken Xa'rlsson l-a 
învins cu 6—2, 6—2, 6—0 pe 
vest-germanul Maurer. (In 
semifinale : Carlsson — Smid 
7—6, 6—2 și Maurer — Skoff 
4—6, 6—1, 7—5).

DIVIZIA A DE HANDBAL
'U'mare dtn vag 1)

ni că, pierzînd in extremis doar 
datorită unor greșeli. Au în
scris : Covaliuc 9, Horga 4, Nl- 
sipeanu 4. Anton 3, Duca 2, 
Haidău 1. Chelaru 1. respectiv 
Grigoras 10, V. Constantincscn 
3, Mălureanu 3, Hăvirneanu 2, 
Nuțu 2. G. Consiantinescu 2. 
Arvatu 1. Au arbitrat : P. Rad- 
vany și I. Ardeleanu (Cluj-Na- 
poca). (N. ALEXANDRU — 
coresp.).

CHIMISTUL RM. VÎLCEA — 
HIDROTEHNICA CONSTANTA 
24—21 (11—7). Meci de foarte,
bună factură tehnică, la reali
zarea. frumosului spectaco’ 
handbalistic contribuind, deo
potrivă, ambele echipe. Vîlcen- 
cete au controlat permanent jo
cul, cedînd conducerea o sin
gură dată. Au marcat : Veri- 
geanu 13. Romete 4, Ionescu 3, 
Torok 2, M. Petre 1, Pestrea 1 
— pentru Chimistul ; Cazacu 8, 
Manca 5. E. Carapetrn 3, L. 
Carapetru 2. Cămui 2, Motoșcă 
1. Au arbitrat bucureștenil J. 
Mateescu si V. Dăncescu. (S. 
GIORNOIU — coresp.).

MUREȘUL IMATEX TG 
MUREȘ — ȘTIINȚA BACĂU 
29—19 (14—11). Peste 3 000 de 
spectatori au fost prezenți la 
această întîlnire. în care mure- 
șencele au jucat dinamic, cu 
multă fantezie $1 au reușit o 
victorie foarte clară. Este prima 
înfrîngere pe care o suferă Ști
ința Bacău, de la începutul a- 
cestui campionat. Numai pînă 
în min. 26 studentele băcăuane 
au ținut pasul cu partenerele 
(10—10), după care nu au mai 
putut face față ritmului din ce 
în ce mai rapid imp tis de gaz
de. Au înscris : Laszlo 12, Z. 
Biro 5, Stroia 4. Bărbat 3 
Mozsi 3. Hegedus 2 — pentru 
MureșulTîrcă 12, Danilof 4 
Voinea 1. Petre 1. Darvas 1. 
Au arbitrat : M. Stăncilă
(București) și I. Nicolae (Plo
iești). (A. SZABO — coresp.)

INDEPENDENTA SIBIU — 
TEXTILA DOROBANȚUL
PLOIEȘTI 16—11 (9—9). Au 
marcat : Pastiu 6. Cosulțchi 4 
Brănut 2. Gross 2 Molianu 1 
Hamza 1. respectiv Curea 5 
Anton 2, Moise 2. Mocanu 1 
Barzu 1. Au arbitrat : Al. Bo
ier si Ed. Iavorschi (Timisoa
ra). (I. IONESCU — coresp.)

'MASCULIN, Serie A

UNIVERSITATEA CRAIOVA 
— POLITEHNICA TIMIȘOARA 
22—25 (11—12). Joc de bun ni
vel tehnic. Deși învinși studen
ții craioveni au avut momente 
cînd au evoluat peste valoarea 

adversarilor. Au marcat : M. 
Gabriel 6. Barcan, Gh. Du
mitru, Dobeanu, Giurgiu, cîte 
3, Neagu, Agapie, Leștaru 
și Prică, cîte 1 pentru 
craioveni, respectiv Folker 10. 
Matei 5, Ianto 4, D. Petru 3. 
Ionescu 2, Gall 1. Au arbitrat: 
Al. Isop (Pitești) — Gh. Miha- 
lașcu (Buzău). (V. POPOVICI 
— coresp.).

C.S.M, ELECTROMUREȘ 
TG. MURES — ȘTIINȚA 
BACĂU 21—17 (9—9). După
o repriză echilibrată. cea 
secundă aparține în totalitate 
gazdelor, care conduc cu 18—13 
(min. 53) și 21-M5 (min. 57). 
Au marcat : I. Moldovan 9. 
Bădău 4, Ciobanu, Vajda, Fur- 
nea și Rotar, cîte 2, pentru 
mureșeni, respectiv Bondar 6» 
Chirilă 5. Vlad 3, Vasilca 2 ?r 
Berbecaru 1. Arbitri: G. Bolo- 
can — Șt. Sticea, ambii din 
Brașov. (A. SZABO — coresp.).

INDEPENDENTA carpati 
MÎRSA — STEAUA 20—27 
(6-16).

Seria B

DINAMO BUCUREȘTI — 
METALUL BISTRIȚA 31—22 
(15—12). Victorie meritată a 
campionilor, care însă au tre
buit să se întrebuințeze serios 
pentru a depăși o echipă ambi
țioasă, echilibrată în toate com
partimentele. disciplinată tactic 
— Metalul Bistrița (antrenor 
loan Palko). Numai cîteva I- 
nexactitățî și timorarea oaspe
ților în fața „numelui" adver
sarului au făcut ca prima re
priză să se încheie, totuși. în 
favoarea elevilor lui Ghită Li
eu, La reluare dinamoviștii — 
cu forță de joc evident supe
rioară bistrițenilor — se distan
țează continuu pe tabela de 
scor, rezultatul final reflecți nd 
just raportul de forțe din teren. 
O mențiune pentru pivotul Ion 
Mocanu, golgeterul partidei, 
cel mai bun de pe teren cu 
sută la sută realizări (goluri) 
din aruncările expediate la 
poarta adversarului. Poate că. 
echilibrul de forțe ar fi fost 
mai marcant dacă în formația 
bistrițeană nu lipseau fiind 
accidentați, titularii Avram, 
LSchner și Fejer. Marcatori 
Mocanu 8, Durău 5. Grabovschi
4. Flangea 4 Oprea 3, Zaharia 
3, Jianu 3 si Dogărescu 1 cen
tru învingători, respectiv Ter- 
mure 6. Bălan 6. Cojocarii 3. 
Tețcu 3. D. Marian 2. Irimies 1 
si Glurgiucă 1- Au condus bi
ne sibienil A. Kenzel și D 
Dordea (ultimul cu unele ezi
tări. totuși).

Mihail VESA

GALATASARAY A ÎNVINS GREU, PE TEREN PROPRIU...

ALTE CAMPIONATE NAȚIONALE

TELEX ® TELEX © TELEX © TELEX
AUTOMOBILISM a Raliul Coas

tei de Fildeș. contînd pentru 
C.M. al piloțllor, s-a Încheiat la 
Abidjan cu victoria suedezului 
Waldegaard, urmat de compatrio
tul său Torph, Vest-germanul 
Weber si kenyanul Ulyate (toți 
pe mașini Toyota). In clasamen
tul C.M. se menține lider finlan
dezul Kankkunnen.

BASCHET • în tur preliminar, 
al C.E. feminin, Suedia a învins, 
la Lisabona, reprezentalva Por
tugaliei cu 100—47 (53—21).

BOX a Portoricanul Hector 
Camacho și-a păstrat titlul de 
campion mondial la categoria 
ușoară (W.B.C.), învingîndu-1 la 
puncte, după 12 reprize, pe 
ugandezul C. Boza. a Alt pugi
list portorican, Edwin Rosario, a 
devenit campion mondial al ace
leiași categorii (versiunea W.B.A.), 

dlspuntnd de americanul Li
vingstone Bramble, prin k.o. in 
repriza a doua. a Englezul Lloyd 
Honeygan a cucerit titlul mon
dial la categoria semimijlocle 
(titlu unificat), învingînd prin 
k.o. tehnic In repriza a 6-a pe 
americanul Donald Curry In ga
la desfășurată la Atlantic City 
(New Jersey).

CICLISM • Cea de-a 61-a edi
ție a „Turului provinciei Romag
na" a revenit rutierului elvețian 

de joc (după oum am spus, în 
mim. 93) Savas. După med s-au 
produs unele Incidente între ju
cători. Galatasaray a aliniat ur
mătoarea formație: Simovici — 
Ismail, Rasit, Erhan, Semih — 
Yusuf, Ilyas (Bulent), Ahmet, 
Ugur (Savas) — Prekazi, Cuneyt.

La sfîrșitul partidei, antrenorul 
Jupp Derwall a fost nesatisfăcut 
de prestația formației sale: „Am 
jucat slab și am cîștigat norocos...* 2 3 * * 6* 
Galatasaray* ocupă locul 7 în cla
sament.

II. C. MINAUR BAIA MARE
— DINAMO BRAȘOV 30—22 
(18—11). Gazdele, fără să for
țeze, au cîștigat clar în fața u- 
nei echipe care s-a preocupat 
doar de limitarea scorului. Au 
marcat : M. Voinea 11, Porumb 
5, Popovici 4, Boros 3, Rădu- 
îescu 2. Cuc 2, Halmagy 2, Ia- 
kob 1 pentru bălmăreni, res
pectiv Roșea 5, Nicolcscu 5. 
•Donosa 4, Donca 2. Pantilimon
2, Miele, Fielk, Streinu și Cian, 
cîte 1 gol. Arbitri : Gh. Mărieș
— A. Istrăuan, ambii din Sa- 
tu Mare. (Ov. NEMEȘ — co
resp.).

CONSTRUCTORUL ORADEA
— DACIA PITEȘTI 29—18 (15— 
6). Prima victorie în acest cam
pionat a orădenilor. după o e- 
voluție bună. Au înscris : Tu
dor 8. Cristache ’7. Mirza 4, 
Bartl 4. Porumb 3, Vranău 3 
pentru învingători, respectiv 
Cozma 6, Barbu 3, Bogdăncscu
3, Mihăilă 3. Ștefănescu 2 șl 
Pantea 1. Au condus : D. Laub
— A. Pohl, ambii din Timișoa
ra. (V. SERE — coresp.).

ISTANBUL, 28 (prin telex). în 
etapa a 6-a a campionatului Tur
ciei, Galatasaray, adversara echi
pei Universitatea Craiova în Cupa 
U.E.F.A.. a întîlnit pe teren pro
priu formația Malatyaspor (locul 
15 în clasament), pe care a în
vins-o greu, cu 2—1 (0—0). Golul 
victoriei' a fost marcat în min. 
93 (!), deoarece arbitrul a pre
lungit meciul cu trei minute, da
torită „tragerii de timp“ a oas
peților. Au marcat, în ordine, 
Cuneyt (min. 46), apoi Muzafer 
a egalat, iar în ultimele secunde

ANGLIA (et. 8). Nottingham — 
Arsenal 1—0. Liverpool — Aston 
Villa 3—3, Norwich — Newcastle 
2—0, Tottenham — Everton 2—0, 
Sheffield Wednesday — West 
Ham 2—2, Coventry — Watford 
1—0, Luton — Manchester City
1— 0, Wimbledon — Southampton
2— 2, Q.P. Rangers — Leicester
0—1, Oxford — Charlton 3—2. Re
zultatul dintre Manchester United 
și Chelsea nu ne-a sosit. Pe 
primele locuri: Nottingham 19 p. 
Norwich 17 p Everton șl Co
ventry cu cite 15 b; pe ultimele: 
21—22. Manchester United 4 p 
(7 j), Aston Villa 4 p. ’

R.D. GERMANA (et. 6). Jena 
— Bischofswerda 3—1, Branden
burg — Erfurt 2—1, Drcsda —

FrankfurVO. 2—0, Riesa — F.C. 
Karl Marx Stadt 0—0, Union Ber
lin — Cottbus 1—1, Aue — Dy
namo Berlin 0—2, Lokomotive 
Leipzig — Magdeburg 3—2. Pe 
primele locuri: Dynamo Berlin 
10 p. Jena, Lokomotive Leipzig cu 
cîte 9 p; pe ultimele locuri: 
11—14. Riesa, Frankfurt/O., Bis
chofswerda, Union Berlin cu cite 
3 p.

R.F. GERMANIA (et. 8). Dort
mund — Blau Weiss 7—0, Kai
serslautern — Mannheim 3—2, 
Nurnberg — Uerdingen 1—1, F.C. 
Koln — Stuttgart 0—0, Bochum 
— Frankfurt 2—0, Bremen — Ba
yern Munchen 1—1, DUsseldorf — 
Schalke 3—4, Mdnchengladbach — 
Leverkusen 2—1, Hamburger S.V. 

Leo Scheonenberger, cronometrat 
pe distanta de 236 km In 5ti32 
(medie orară 39,886 km). Pe 
locurile următoare s-au clasat, 
in același timp cu învingătorul, 
Walter Magnago (Italia), Rolf 
Golz (R.F.G.), Palmiro Mascia- 
rolll (Italia), Hober Sclz (Luxem
burg). Lech Piasecki (Polonia).

JUDO • In primul tur al Cu
pei Europei, formația britanică 
Wolverhampton a Învins cu 4—2, 
la Nijmegen (Olanda), echipa lo
cală Judo Ryu.

RUGBY a In continuarea tur
neului pe care 11 întreprinde în 
Marea Britanie, echipa Japoniei 
a jucat Ia Edinburgh cu selecțio
nata Scoției. Partida s-a Încheiat 
cu 33—18 (13—6) în favoarea for- 
matiel-gazdă.

ȘAH e Andrei Sokolov a cîș
tigat a U-a partidă a finalei can- 
'didatilor la titlul de campion 
mondial, învinglndu-1 pe Artur 
Iusudov care nu a mal conti
nuat „întrerupta" de sîmbătă. 
Astfel. Sokolov a redus scorul 
la 5—6. înaintea ultimelor trei 
partide.

TENIS DE MASA a In cadrul 
Campionatului Ligii Europene, 
echipa Angliei a întrecut cu 4—0, 
la Londra, formația Turciei, iar 
Finlanda a clștlgat eu 4—3 In- 
tllnirea susținută la Helsinki, cu 
Norvegia.

— Homburg 3—1. Pe primele 
locuri: Bayern Munchen 13 p. 
Hamburger S.V. 12 p, Stuttgart, 
Leverkusen, Bremen și Schalke 
cu cîte 11 p; pe ultimele: 17—18. 
NUmberg și Dusseldorf cu cite 
3 p.

BULGARIA (et. 7). Spartak 
Varna — Slavia 2—1, T-rakia — 
Pirin 5—1, Vito șa — Beroe 3—2, 
Vrata — Dimitrovgrad 3—1, Spartak 
Pleven — Etir 1—1, Akademik — 
Cernomoreț 2—1, Sliven — Loko
motiv Plovdiv 2—1, Sredeț — Lo
komotiv Sofia 3—3. Pe primele 
locuri: Sredeț, Slavia, Vitoșa cu 
cîte 10 p, Trakia 9 p ; pe ulti
mele: 15—16. Spartak Pleven șl 
Dimitrovgrad cu cîte 3 p.

ELVEȚIA (et. *). Aarau — 
Zurich 1—1, Basel — Wettingen 
1—1, Grasshoppers' — Neuchâtel 
1—0, Young Boys — Vevey 2—2,. 
Bellinzona — Lucerna 3—0, La 
Chaux de Fonds — Sion 0—3, 
Lausanne — St. Gall 2—0, Ser- 
vette — Locarno 5—2. Pe primele 
locuri ! Neuchâtel și Sion cu 
cîte 13 p, Grasshoppers 12 p; pe 
ultimul loc; 16. La Chaux de 
Fonds 0 p.

ITALIA (et. 3). AveUino — Na
poli 0—0, Brescia — Fiorentina 
o—o, Em poli — Juventus 0—1, Mi
lan — A ta lan ta 2—1, Roma — 
Verona 0—0, Sampdorla — Como 
0—1, Torino — Ascoli 0—2. Udi- 
nese — Internazionale 0—0. în 
clasament conduce Juventus cu 
6 p.
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