
Campionatele Intsrnsțîonaîa ale României la tenis de masă Proletari din toate tărfte. unîtl-vă I

OTILIA BADESCU Și V. FLDREA, A. FEJER 
PL LOCUL I LA SIMPLU Șl DUBLU

BISTRIȚA, 5 (prin telefon). 
Publicul 
duminică 
niuni ale Campionatelor Inter
nationale ale României la te- 

a fost satisfăcut 
oferit de iu- 
în disputele

prezent sîmbătă si 
la ultimele reu-

nis * de masă 
de spectacolul 
cătorii angajați 
de înalt nivel pentru primele 
locuri în probele individuale. 
Faptul că în fazele superioare, 
cu deosebire începînd din 
„optimi", s-au aflat — con
form previziunilor — spor
tivi care au un bogat palma
res. a condus spre jocuri pe 
muchie de cuțit, cu lovituri ex
trem de tari, cu schimburi 
prelungite și răsturnări de 
scor imprevizibile. Spre e- 
xemplu. în „sferturi", primul 
set dintre Gherghelceva (Bul
garia) și Kovtun (U.R.S.S.) s-a 
terminat la 31—29, iar Kali- 
nici (Iugoslavia) a remontat 
în fata lui M. Broda (Ceho
slovacia) de la 0—2 la seturi 
Și 13—20. la 3—2 în final ! Nu 
au lipsit nici surprizele, 
prim-plan aflîndu-se 
narea campioanei i 
Csila Batorfi (2—3 cu 
și a fostei campioane 
tina Popova (2—3 cu... 
VintiJă)

în ceea oe îi privește

în 
elimi- 

europene 
i Fazlici) 

Valen- 
Maria

cătorii noștri, trebuie să spu
nem că. în contextul unei par
ticipări atît de valoroase si al 
unor jocuri care au solicitat 
un bagaj solid de cunoștințe 
tehnico-tactice. ei s-au în
scris în parametrii normali, 
ocupînd 2 locuri I (Otilia Bă- 
descu — la simplu și V. Flo- 
rea, A. Fejer, Ia dubiu mascu
lin.

în proba de simplu, din nou 
fetele au detinut întîietatea. 
prin Otilia Bădescu, ea între- 
cînd succesiv pe Iulia Răș- 
canu (3—0). Davîdkova (3—1) 
și pe Timofeeva în „sferturi", 
cu 3—1 (—22. 13. 23. 24). La ca
pătul unul meci foarte specta
culos. de o tensiune deosebită. 
Ceva mai „liniștită". în aș
teptarea finalei cu Gherghel- 
ceva. a fost partida cu Abgral 
(Franța), cîștigată cu 3—1 (17, 
15. —21. 12), fără 
totuși prea miilt.
nală de zile mari. Otilia Bă
descu — Daniela Gherghelceva 
(Bulgaria) 3—2 (16. —20, —15. 
12. —

O
tat

să forțeze 
într-o fi-

17).
evoluție* b~ună am constă
ri la dublu masculin, cu-

Emanuel FÂNTÂNEANU

Pe iu- (Continuare în pag. a 4-a)

S-a încheiat primul tur In cupele europene la polo

CRIȘUL JOACĂ MAI
ORADEA, 5 (prin telefon). 

Duminică seara a luat sfârșit 
turneul organizat în cadrul tu
rului preliminar al C.C.E. de 
către ospitalierele gazde bi- 
horpne. Dintre cele 5 cam
pioane naționale prezente aici 
în întrecere, doar două au ob
ținut dreptul de a evolua în 
faza următoare : Dinamo Mos
cova și Crișul Oradea.

în partidele susținute simbă- 
tă după-amiază și duminică 

noastră 
detașîn- 

după 
care 
i-au

.------------- și
dimineață, campioana 
s-a impus autoritar, <_ 
du-se in ambele rînduri 
cite o primă repriză in 
partonorele de întrecere 
ținut „pasul". Astfel, poloiștii 
suedezi au reușit, prin mult 
consum de energie, un anume 
echilibru pî-nă în min. 9. Echi
librul s-a frint apoi gratie unei 
tot mai sigure prestații a spor
tivilor noștri în defensivă, cu 
Rada „închizând" bine poarta, 
în vreme ce în ofensivă gazde
le au combinat lucid și variat.

DEPARTE ÎN C.C.E. 
smulgînd aplauze la scenă des
chisă și cîștigînd la o diferen
ță de 10 goluri (18—8), ce pu
tea fi chiar mai substanțială. 
Gordan a marcat de S ori, 
Costrăș de 5, celeilalte goluri 
fiind realizate de Fejer 3, Raț, 
Pantea, Kiss, Kagan, de la ad
versari Andersson și Pentlincn 
punctând de cite două ori. Au 
condus austriacul Schmuderma- 
yer și polonezul Kimielwski. 
-La matineul de duminică, an
trenorul I. Alexandrescu i-a 
menținut pe bancă, la început, 
pe cei mai cunoscuți patru ti
tulari oirădeni, emoția tinerilor 
lor înlocuitori — unii debu- 
tanți într-o asemenea compe
tiție — însemnînd o serie de 
ratări copilărești și o primă re
priză pierdută în față echipei 
elvețiene. Treptat, însă, lucru
rile au intrat pe făgașul nor-

Geo RAEȚCH1

(Continuare in pag. a 4-a)

Divizia A de fotbal

GAZDELE
® Steaua și Oțelul — ega
lități în Giulești și, respec
tiv, Ia Moreni @ Dinamo a 
realizat scorul zilei ® Stu
denții bucureșteni în vervă 
® Craiovenii — tot fără 
victorie după 630 de minute 

de joc
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Duminică, pe Stadionul Tineretului

MII OE SCOLARI DIN CAPITALĂ S-AU RElNTlLNIT
A A

i

din cadrul reprizei deO convingătoare secvență 
școlile Sectorului 1

gimnastică de înviorare. Executante, eleve din 
Foto : Aurel D. NEAGU

Un decor splendid, de 
tentică toamnă, un public 
entuziast și o 
ireproșabilă, iată 
neral in care a avut loc du
minică, pe Stadionul Tineretu
lui, deschiderea 
tiv școfar 1986/87, 
par ea tineretului 
Capitală.

Acțiunile sportive desfășu
rate cu acest prilej au debutat 
printr-o sugestivă repriză de 
gimnastică de înviorare, exe
cutată de reprezentantele șco
lilor nr. 15, 152 și 185, toate 
din Sectorul 1, unități de in- 
vățămint in care această acti
vitate se constituie, cum ne-am 
convins, intr-un veritabil mo
del. O reușită și un îndemn'și

etapa a 7-a

au- 
cald, 

organizare 
cadrul ge-

anului spor
ea partici- 
studios din

14 PUNCTE DIN 16!

de a acorda 
organizării u- 
reprize, coti-

alții, 
atenția 

asemenea 
cu întreaga masă de e-

pentru 
toată 
nor 
dian, 
levi.

După atractivele probe de 
ștafetă (băieți și fete, ambele 
revenind echipelor Liceului 
ind. 31), și altele, cu carac
ter aplicativ, pe terenul cen
tral și-a făcut apariția un

grup de călăreți de la Clubul 
sportiv Steaua, cu demonstra
ții de dresaj. Aplauze la sce
nă deschisă pentru impresio
nantele piruete, pentru e- 
xercițiile de pasaj și de trap 
alungit care fac frumusețea e-

Tiberiu STĂM A
9

(Continuare In pag 2-3)

tCHIPA COMBINAIUIUI PIIIIGIIAfIC BUCUREȘTI,
DIN NOU CAMPIOANĂ LA OINĂ

intr-o atmosferă 
sărbătorească, cu 

la Sta-

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

In careul giuleștenilor, 
Lăcătuș contra trei apărători 
adverși. Fază din meciul 

Rapid — Steaua 
Foto : Iorgu BĂNICĂ

Duminică, 
cu adevărat 
tribune - arhipline, 
dionul Tineretului din Capita
lă, s-a disputat ultimul turneu 
al „celor cinci": Combinatul 
poligrafic „Casa Scînteii" Bucu
rești, Dinamo București, între
prinderea de mecanică poligra
fică București, Laminorul Ro
man și A.S. Armata Conslan- 
(a. Echipa Combinatului poli
grafic „ ~ 
București 

doua
posesia titlului de campioa- 
(după ce îl mai cucerise 

anii 1961 — 1963, apoi din 
1967 de nouă ori la rînd. iarăși 
în 1981 și, în sfîrșit, în 1985. 
întrerupînd’ astfel șirul vic
toriilor dinamovlștllor bucu
reșteni). Evenimentul ne o- 
feră prilejul să-i felicităm pe

,Casa Scînteii" din 
a intrat pentru 

oară consecutiv

„Casa Scînteii'tipografii de Ia
— colegii noștri, putem spune
— component! foi formației, pe 
antrenorul Ilie Dacău — maes
tru al sportului. asociația 
sortivă a CPB (președinte. 
Marcel Ungureanu), precum și 
secția de oină 
Ion Negrea).

Ultimul 
început
ză. Campionii 
19—17 de 
stanta, cu 
Roman, 
indiferent 
mătoarelor 
duminică la prînz. 
din acest motiv. ( 
gur este faptul că adversarele 
tipografilor au avut o evo- 

lon GAVRILESCU

(președinte.

final a 
după-amia- 
dispus cu

turneu 
sîmbătă 

au
A. S. Armata Con- 
24—17 de Laminorul 
asigurîndu-si titlul 
de rezultatele ur- 

două meciuri, de 
Poate 

(dar mai si- '

(Continuare in pap 2-3)

Naționalele" de lupte greco-romane

FINALE SPECTACULOASE,

si

DE BUNĂ CALITATE

- Flacăra Moreni
- S.C. Bacău
- F.C. Olt

F.C. Olt - „LT Cluj-Napoca 2-1 (i-o) 1. STEAUA 7 6 1 0 17- 2 13
Rapid — Steaua 1-1 (0-0) 2. Dinamo 6 4 2 0 23- 4 10
F.C.M. Brașov - Petrolul Ploiești 1-0 (0-0) 3. S.G Bacău 7 4 1 2 9- 7 9
Gloria Buzău - Victoria 1-0 (1-0) 4. F.C, Olt 6 4 0 2 9- 5 8
Dinamo - Chimia Rm. Vilcea 7-0 (3-0) 5. Petrolul 7 3 2 2 8- 4 8
Flacăra Moreni - Oțelul Galați 0-0 6. F.C. Argeș 6 3 1 2 6— 4 7
Sportul Stud. - Corvinul 4-0 (1-0) 7. Victoria — 7 3 1 3 7- 7 7
S.C. Bacău - Univ. Craiova 1-0 (0-0) 8. „U* Cluj-Napoca 7 3 1 3 7- 8 7

Meciul Jiul Petroșani - F.C. Argeș a fost amînat. 9. Sportul Stud. 7 2 2 3 11- 7 6
10. Oțelul 7 1 4 2 4- 5 6

ETAPA VIITOARE (duminică 12 octombrie) 11. F.C.M. Brașov 7 3 0 4 5- 7 6
12. Rapid 7 2 2 3 6- 9 6

Victoria — Dinamo 13. Corvinul 7 2 2 3 7-12 6
Petrolul Ploiești - Gloria Buzău 14. Gloria 7 3 0 4 8-21 6
F.C. Argeș — Rapid 15. Chimia 7 2 ^1 4 11-17 5
Corvinul - Jiui 16. Flacăra 7 2 1 4 5-14 5
Oțelul Galați - Sportul Studențesc 17. Univ. Craiova 7 0 4 3 4- 9 4
Steaua — F.C.M. Brașov 18. jiul 6 1 1 4 7-12 3
Univ. Craiova 
,.U“ Cluj-Napoca 
Chimia Rm. Vîlcea (Cronicile in pac- 2--3J

După două zile de dispute a- 
prige, în care au fost eliminați 
peste 200 de competitori, dumi
nică dimineața, în sala de atle
tism de la Complexul sportiv 
„23f August" din Capitală s-au 
prezentat pe saltelele de con
curs ultimii 20 
rămași în lupta 
rirea celor zece 
campioni ai țării 
co-romane.

La cele mai multe categorii 
de greutate cîștigătorii puteau 
fi prevăzuți, dar întrecerile fi
nale n-au fost ușoare pentru 
favoriți, ei fiind obligați să 
depună eforturi considerable 
pentru a-și apropria victoria. 
Iată un scurt film al celor ze
ce partide : 48 kg, Ionel Tase 
(Rapid Buc.) — Ilie Minciună 
(Muscelul C-lung) : după pri
mele momente de tatonare, 
musceleanul, considerat pasiv.

de concurenți 
pentru cuce- 

titluri de noi 
la lupte gre-

primește un prim avertisment 
și este ob'igat să lupte la par
ter. El se ridică rapid și re
zultatul rămîne 0—0. Trecut la 
parter Tașe, tînărul I. Minciu
nă (in virstă de 17 ani!) reu
șește o „centurare laterală" și 
conduce cu 2—0. Rapidistul in
sistă, își fixează adversarul, 
urmează o centurare și condu
ce cu 3—2. rezultat cu care cîș- 
tigă meciul și titlul de campion. 
52 kg : Mihai Cișmaș (Steaua) 
— Cornel Chiriță (Dinamo): 
stelistul ia repede conducerea 
(1—0) 3—0. 5—0 la pauză și 
cîștigă lejer (8—0), adversarul 
dovedindu-se un partener fără 
veleități de campion. 57 kg : 
Nicolae Zamfir (Dinamo) — 
Clim Filipov (Metalul Rădăuți):

Mihai TRANCĂ

(Continuare in pag. a 4-a)



in Divizia A de volei (feminin și masculin)

LA FEMININ - TREI VICTORII ÎN DEPLASARE

Divizia A, 

etapa a 7-a

Duminică s-a disputat etapa a patra a campionatului feminin de 
▼oiei și prima din campionatul masculin. Iată rezultatele :

FEMININ
Grupa I valorică

CSU IMN GALAȚI —‘ DACIA 
PITEȘTI 3—0 (4. 8, 8). Gălățen- 
cele au făcpt unul dintre cele 
mai bune jocuri ale lor. Presta
ția la fileu, în linia a doua și 
serviciile extrem de puternice 
au încîntat pe cei peste 1200 de 
spectatori. De la oaspete s-au 
remarcat : Mariana Miron și Fe
licia Popescu. Au ârbitrat : 1.
Costiniu (București) — D. Do- 
brescu (Ploiești). (T. SIRIO- 
POL, coresp). CSM LIBER
TATEA SIBIU — UNIVER
SITATEA CFR CRAIOVA 1—3 
(—9. 10. —5. —9). Depășite
mult valoric, sibiencele au în
cercat să tină pasul cu campi
oanele. dar n-au reușit-o decît 
în setul al doilea. De la gazde 
s-au remarcat doar Anca Beșta 
si Carmen Bobe, Iar de la craio- 
vence Iuliana Enescu, Gabriela 
Dumitrescu și Mirela Popoviciu. 
Au arbitrat: M. Nicolau (Bucu
rești) — C. Pădureanu (Timisoa
ra). (Hie IONESCU, coresp.).

PENICILINA IASI — DINAMO 
1—3 (—7. 5, —6, —5).- Numeroșii 
spectatori prezentl au asistat la 
o partidă disputată în care di
ferența de talie $1 plusul de teh
nică al dinamovistelor au avut 
rol decisiv în obținerea victoriei. 
Remarcate : Daniela Doneiu,
Marcela Olteanu, Tatiana Popa 
(P). Doina Moroșan, Doinița Di- 
mofte. Irina Petculeț (D). Au 
arbitrat : I. Stoica (Bacău) — C. 
Șovăială (Ploiești). (Al. NOUR, 
coresp.).

Grupă a n-a valorică
OLTCIT CRAIOVA — GIGCL 

BRASOV 3—1 (6, -13, 5, 5). Cra- 
iovencele. eu excepția setului 
doi. au dominat net partida. E- 
videntiate î Liliana Popescu, Lu
cretia Mirea, Roxana Oprea (O) 
Eugenia Socaciu, Delia Leițoiu 
(GIGCL). Au arbitrat : V. Iones- 
cu — O. Flore* (ambii Bucu
rești). (Șt. GURGUI, coresp.).

FARUL CONSTANTA — CAL
CULATORUL BUCUREȘTI 3—0 
(6. 7. 6). Gazdele au cîștigat în- 
tîlnirea în mal puțin de o oră. 
S-au remarcat : Maria Enache, 

'Elena Cucoș, Mădălina Ciorbarii 
fF) Elena Negulescu, Mirela 
Zamfir (C). Au arbitrat : D. Del- 
cea — F. Scortaru (ambii Galați). 
(Ch. GOLDENBERG, coresp.).

CHIMIA RM. VILCEA — FLA
CĂRA ROSTE BUCUREȘTI 1—3 
(8. —II. —8. —11). Victorie meri
tată a bucurestencelor. Remar
cate : Camelia Iliescu (C). 'NIcu- 
lina Bujor. Nlcoleta Stancfu. Vio
rica Mazilesen (F). Au arbitrat : 
I. Mendel (Sibiu) — D. Vlaha 
(C. de ArgesL (Sorin GEORNOIU, 
coresp.).

MASCULIN
Grupa 1 valorică

DINAMO — UNIVERSITATEA 
CFR CRAIOVA S-(l (9. 2. 4). In

lusnifm.....—

MII DE ȘCOLAR! DIN CAPITALĂ
(Urmare din pag. 1)

chitației artistice, eu o re
cunoscută tradiție in tara 
noastră ji cu frumoase rezul
tate chiar și peste hotare.

Așteptate de fiecare dată cu 
interes, alergările de cros 
au relevat preocuparea care se 
acordă atletismului pe teren 
variat la Școala nr. 190 (ciști- 
gătoarea la categoria 11—14 
ani, Elena Șerbănescu este re
prezentanta acestei institu
ții), nr. 184 (pe locul 1 la a- 
ceeași categorie de virstă, Da
niel Sișiu), precum și în ca
drul Liceului nr. 1 I.M.G.B., 
ai căror elevi au dominat pro
ba de la cat. 15—19 ani, prin 
Valeriu Băluță și Gabriela 
Ciurea. O promisiune pen
tru atletism, pentru probele de 
alergări pe distanțe lungi, 
in care am dori sâ-i vedem 
participants pe toți elevii Ca
pitalei...

Apariție inedită în pro
gram, defilarea automobile
lor de epocă a fost urmărită 
cu vădită îneîntare. Rînd pe 
rind, prin fața tribunelor arhi
pline au trecut mașini celebre 
altădată, un Ford 1919, un Ste
yer 1928, Fordul 1932 care a 
Cîștigat recentul raliu de la 
Sinaia, un D.K.W. 1934, pre
miat, tot la Sinaia, ca avînd 
silueta cea mai originală. Cu 
vie satisfacție (mai ales în 
rindul purtătorilor cravatelor 
roșii cu tricolor, care îndră

■■»)■) n imw—— ■ ii ■ whi i ii. ———

ADMIHJSTRAȚIA DE STAT LOTB-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA EXCEPȚIONALĂ 

„Loto 2«* din 5 octombrie 1986
FAZA I EXTRAGEREA I : 9 52 22 27 23 61

EXTRAGEREA a Il-a : 59 71 12 6 30 33
FAZA a n-a EXTRAGEREA a III-a : 62 50 40 27 16

EXTRAGEREA a IV-a : 12 20 41 71 3
FOND TOTAL DE CÎȘTIGURL: 1.298.589 LEI

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 5 OCTOM
BRIE 1986 : 1. F. C. OLT — „U“ 
Cluj-Napoca 1 ; 2. Rapid Bucu
rești — Steaua x ; 3. Gloria Bu
zău — Victoria Buc. 1 ; 4. Fla
căra Moreni — Oțelul Galați x ;
5. Jiul Petroșani — F. C. Argeș 
ANULAT; S. S. C. Bacău — 

debutul campionatului, antreno
rul C. Oros a avut satisfacția 
să trimită hi teren echipa cea 
mai bună. cu Căta-Chițiga si 
.Girlcanu. recuperați după o în
delungată absentă. Dinamo a pă
șit cu dreptul înregistrînd o co
modă victorie în fata craioveni- 
lor. care au jucat efectiv timorat! 
de garnitura din fata lor. Echipa 
bucuresteană a demonstrat că 
este bine pregătită. a atacat 
combinînd uneori foarte frumos, 
anuntîndu-se redutabilă — pentru 
acest campionat. Ne-au plăcut 
mai mult: Căta-Chițiga, Pop (D), 
iuhasz (U). <.a finele setului trei, 
în echipa dinamovistă Căta-Chi- 
tiga era înconjurat de cinci ti
neri : Pop, Drăgușin, Rădulescu, 
Rotar, Drăghici, ceea ce este 
edificator. Foarte bun arbitrajul: 
N. Constantin (Ploiești — R. 
Farmus (București). (Modesto FER» ARINI).

EXPLORĂRI ȘTIINȚA BAIA 
MARE — ELCOND DINAMO ZA- 
LAu 3—0 (10. 4, 6). Gazdele au 
avut în permanentă inițiativa, 
cîștigtnd ușor în fata unul ad
versar care n-a opus decît o oa
recare rezistentă !n primul set. 
S-au remarcat : Rolhan, Manole, 
Arbuzov (E), Zamfir, ștreang 
(D). Au arbitrat: V. Pavel (Bucu
rești) — T. Martin (Clui-Napoca) 
(Andrei CRIȘAN, coresp.).

„Grupa a n-a valorică
RAPID — CSMU SUCEAVA 

CAMPIONATUL DE OINĂ
(Urmare din pap 7)

lutie superioară), echipa în
treprinderii de mecanică 
poligrafică a dispus de CPB 
cu 17—8. A urmat ultima parti
dă : CPB — Dinamo Bucu
rești. Și pentru că rezultatul 
nu mai conta în configurația 
clasamentului final, cele două 
formații au făcut o adevărată 
demonstrație a frumuseții spor
tului nostru național. Dinamo 
București a cîștigat cu 24—15 
(18—7), avînd satisfacția de 
a fi contribuit din plin la reu
șita unui atrăgător spectacol. 
Siguranța în prinderea min
gii. precizia „țintirilor** oi- 
niștilor de la CPB aflati pe 
culoarele de ducere sau de 
întoaroere. apoi barurile 
(trimiterea mingii lovită de 
baston peste limita a 65 m) 
realizate de Bobeică si Fun- 
dățeanu, In special — toate a- 
cestea au adus dinamoviștâlor 
o victorie de... orgoliu. în- 

gesc și practică sporturile teh
nico-aplicative) au fost ur
mărite demonstrațiile de kar- 
turi' și de aeromodele, la 
care, punct principal de atrac
ție, l-a reprezentat o pre
mieră pe țară apitrținînd 
apreciatului sportiv Octavian 
Luca : dintr-un aparat bi- 
motor a fost lansată o para
șută.

Paralel, in vecinătatea se
diului C.S.Ș. Triumf, a avut 
Ibc un simultan de șah, cu 
sute de participanți și din. nou 
cu un sportiv irezistibil, pio
nierul Gabriel Schwartzmann. 
din clasa a IV-a a Școlii nr. 
34, din sectorul 1, fruntaș pe 
Capitală și in multe concursuri 
internaționale pentru copii 
și juniori, iar pe terenurile de 
„jocuri" — întreceri la hand
bal, volei, minifotbal și mini- 
rugby. O mențiune pentru mi
cile voleibaliste de la Școa
la nr. 39, din Sectorul 2, ta
lentate și ambițioase, „viitoare 
titulare la C.S.Ș. 7 Dînamo**. 
cum ține să ne asigv-" prof. 
Mircea Negulescu și cum con
firmă prof. Valeria Pascal, 
directoarea clubului.

A fost o „deschidere" reu
șită, căreia' organizatorii — 
Inspectoratul Școlar al Ca
pitalei, C.M.E.F.S., Comitetul 
Municipal București al V.T.C., 
Consiliul Municipal București 
al Organizației Pionierilor — 
i-au asigurat condiții opti
me de desfășurare.

Univ. Craiova 1 ; 7. Ascoli — 
Avelllno 2 ; 8. Atalanta — Em- 
po-li 1 ; 9. Como — Brfescia 1 ;
10. Internazionale — Roma 1 ;
11. Juventus — Milan x ; 12. Na
poli — Torino 1 ; 13. Verona — 
Sampdoria x. FOND TOTAL DE
C1ȘTIGURI : 1.134.503 LEL

3—2 (—9. 6. —11. 12. 5). Victorie 
dătătoare de speranță pentru 
giuleșteni in debutul lor pe pri
ma scenă a' campionatului, obți
nută dună două ore de joc foar
te disputat. Multe „stîngăcii** în 
jocul celor două echipe — scu
zabil la gazde (cu multi debu
tant! în ,.A“), nu și la exncri- 
mentatil suceveni. S-aii remar
cat : Popescu, Bujor, Șcluopescu, 
partial Oboroceanu (R). Min- 
dru. Mărginean (CSMU). Ar
bitrai bun: O. Pop — Z. Moldo- 
veanu (Gheorghe LAZAR, co
resp.).

„POLI" TIMIȘOARA — CSM 
DELTA TULCEA 3—2 (—12. —3,
9. 9. 12). Joc foarte disputat.. In 
Drimele două seturi timișorenii 
au pierdut în special din lipsa 
blocajului. Introducerea lui Cion- 
ca în setul 3 a schimbat aspec- 
’ul locului si gazdele au cistaat 
meritat. Si tulcenii au jucat bi
ne în acest/ meci. Remarcați : 
Cionca. Filip (P), Staicu, Ale- 
xandrescu (D). Au arbitrat : N 
Gălesanu (București) — D. Ale- 
xandrescu (Oradea) (C. CREȚU. 
coresp.).

RELONUL SAVINEȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 3-0 (3,
10. 9). Meci la discreția gazdelor,, 
de la care s-au remarcat : Buruș, 
Dumltrache. Rădulescu, Vițclaru. 
Au arbitrat : C. Oprea, — A. 
Dragomir (ambii București). (N. 
MARcu, coresp.).

----------------- ---- -------

ȘTIINȚA BACĂU - LIDERĂ DE TOAMNĂ LA HANDBAL (f)
• Măricel Voinei (HL Minam Baia Mare) -17 goluri

I 
I
I DERBY REUȘIT
IDerbyul etapei a prilejuit un 

joc bun, de angajament, dispu
tat intr-un tempou foarte viu, 

Iîn care Rapid a cucerit un 
punct aproape nesperat dacă 
ținem seama de diferența de I valoare dintre cele două gar
nituri. Pe fondul acestei supe
riorități manifestată în cea mai 
mare parte a timpului de for- 

Imația din Ghencea, Rapid a 
realizat însă cîteva acțiuni de 
toată frumusețea. în prima re- I priză, Steaua a avut în Belo- 
dedici omul în plus la fiecare 
acțiune de atac, libero-ul Ste- 

Ilei actionînd în stilul său ca
racteristic, care a devenit acum 
o acțiune tipică formației sale.

ISi Belodedici, în permanentă 
liber, atunci cînd se afla în a- 
tac, a șutat cel mai mult din
tre jucătorii militari : „cap“ în

Imin. 10. „peste** în min. 17 
(minge de la Piturcă. mare o- 
cazie Steaua), min. 40 etc. Si- 

Ituațiile cele mai mari le va a- 
vea în primele 45 de minute 
Steaua: în min. 18 T. Ivan tre-

SCHIMBARE
BRAȘOV, 5 (prin telefon).

1 în primele 45 de minute ambe- I le echipe s-au Întrecut în irosi
rea unor situații favorabile. To
nul l-a dat formația gazdă care, I chiar în min. 1, a ratat prin
Cadar, la o excelentă pasă tri
misă în careu de Barbu. în 
minutul următor acțiunea ofen- 

Isivă organizată de colegii lui 
Kramer i-au creat acestuia un 
culoar favorabil spre poarta lui I Liliac, însă Kramer a preferat
să șuteze de la 18 m, dar a' 
lovit ușor mingea și portarul 
ploieștean a reținut cu ușurin- 

Iță. în min. 32 tribunele a» 
amutit : fundașul Bălan, de la 
Urn a trimis prea încet ba- I Ionul spre poarta sa, O. Grigo-
re a tâșnit printre fundașii bra
șoveni. a prins mingea și, ajuns 
in careu, a expediat-o la cîtiva I centimetri de poartă ! După pa
tru minute, o altă ratare, de 
data asta la poarta Petrolului : I Barbu, la 20 m, l-a deposedat
de balon pe C. Ștefan, a intrat 
în careu, a pasat lateral lui I Kramer dar acesta a ratat.

După pauză, perioade înde- • 
lungate, jocul a avut sens unic, 
spre poarta lui Liliac. Spre 

■ deosebire î-ssă do prima parte.
datorită aglomerației existente 
în careul oaspeților, brașovenii 

Iau beneficiat doar de o suită 
de lovituri de colt, dar nu si 
de situații de finalizare, Golul

(15—8). Joc vio disputat. cu 
multe faze frumoase, dar din 
nefericire presărat cu unele 
momente „prea dîrze** (s-au 
dictat 13 eliminări — gazdele 
7, și 17 aruncări de la 7 m : 
10—7). Studentele au condus din 
min. 2 pînă la sfîrșitul meciu
lui. Au marcat : Tîrcă 15, But- 
nărașu 4, Petrea 4, Cervenciuc 
3, Danilof 2, Popa 1. pentru 
studente, respectiv Verigeanu ,9 
lonescu 6, Romete 2, Torok 1, 
Pestrea 1 si Bloju 1. Au arbi
trat brașovenii R. Antohi si 
I. Boschner. (I. IANCU — co
resp.).

HIDROTEHNICA CONSTAN
TA — TEROM IAȘI 32—23 
(17—10). Marcatoare : Cazacu 
10, Manea 10, Cămui 6. E. Ca- 
rapetru 2, L. Carapetru 1, Mo- 
toșcă 1, Pîriiann 1 și Diaconu 
1, pentru Hidrotehnica, respec
tiv Haidău 6, Cozma 5. Cova- 
liuc 5. Duca 3, Nisipeanu 3 și 
Horga 1. Arbitri : M. Marin si 
Șt. Șerban, ambii din Bucu
rești. (C. POPA — coresp.).

TEXTILA DOROBANȚUL 
PLOIEȘTI — MUREȘUL 
IMATEX TG. MUREȘ 18—23 
(10—11), Au înscris : Barzu- 5, 
Mocanu 4, Anton 4, Bănică 2, 
Curea 1, Keller 1 și Raicu 1, 
pentru gazde, respectiv Laszlo 
10. Mozsi 3. Buciumau 3, Stroia 
3, A. Biro 2, Hegedus 1, Z. 
Biro 1. Au condus : AI. Isop 
(Pitești) — Gh. Mihalașcu (Bu
zău). (O. BĂLTEANU — co
resp).
«C.S.M. INDEPENDENTA SI

BIU — RAPID 22—18 (11—9).
(I. IONESCU — coresp).

C.S.M. SF. GHEORGHE — 
CONSTRUCTORUL BAIA MA
RE 22—24 QO—12). (T„ BRIO< 
TA, coresp).

MASCULIN, SERIA A
A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 

MUREȘ — UNIVERSITATEA 
CRAIOVA 27—22 (14—10). Au 
marcat : Bădău S, Rotar 5, Vaj- 
da 4. Ciobana 4, Fornea 2, 
Adespii 2. I Moldovan 2, B.

ÎN GiULEȘTI 
ce de Cîrstea (complet depă
șit de joc, ieri, ceea ce i-a a-, 
tras rapida înlocuire), dar Ma-’ 
nu (excelent în prima repriză) 
iese hotărit la 17 m și dega
jează cu piciorul ; același Mâ
nu va respinge tot cu piciorul 
în min. 26 la un șut din apro-r 
piere al tui Piturcă»- acțiune 
W.eissenbacher în min. 30. re
zolvată cu succes tot de Mânu, 
pentru ca, în min. 35 și 38, Pi
turcă să beneficieze de două 
situații excelente (Cîrstea a 
greșit de fiecare dată, dar șu
turile au trecut pe lingă poar
tă). Atacul Rapidului se vede 
mai ales în finalul reprizei, 
cînd Iovan intervine cu succes 
la Damaschin II (min. 39). în 
min. 40, Țîră efectuează o cen
trare bună, dar nimeni nu se 
afla ..la primire**.

După pauză, Mânu continuă 
paradele sale (min. 47 la un 
șut al Iui Iovan), iar Belode
dici (min. 50). ocaziile risipite 
(min. 50. 89). Va fi 1—0 pentru 
Rapid în min. 55.: Dumitru tri-

RAPID • 
STEAUA

Stadion Gi 
frumos, tere: 
circa 17.000. 
poartă : 3—3; 
marcat : GO. 
LONI (min. ;

RAPID : H 
(min. 76 Kț* 1 > 
Grlgoic.', L‘ 
DUMITRU, t 
Țîră, DAMA

vinșii... campioni, oiniștii de 
la CPB. au arătat si ei virtuo-.
zitate în mînuirea bastonului 
Si prinderea mingii. frații 
Nicu si Ion Paulescu, Gheorghe 
Drăghici, Alexandru Putin
ței și colegii lor contribuind la 
crearea unor faze răsplătite 
cu meritate aplauze.

Intrată de putini ani In cir
cuitul sportului nostru na
tional. A. S. Armata Con
stanta s-a dovedit din nou o 
echipă solidă, bine pregătită 
(antrenor. Mircea Tomescu), 
capabilă să facă fată jo
cului de mare experiență al 
tipografilor si dinamoviștilor.

Clasament final : 1. Combi
natul poligrafic „Casa Scin- 
teii« — campioană națională, 
32 p, 2. Dinamo București 30 
p. 3. ASA Constanta *22 p, 4. 
Laminorul Roman 18 p, 5. 
întreprinderea de mecanică 
poligrafică București 17 p. 
Cel mai tînăr oinist de pers
pectivă : Simion Purice (Con
stanta). Cea mai discipli
nată echipă : ASA Constanta. 
Cel mai bun arbitru al anului 
1986 : Vasile Comșa (Călărași).

In Campionatul feminin de 
handbal. Știința Bacău obține 
titlul simbolic de campioană de 
toamnă. în întrecerea masculi
nă, decizia pentru șefia clasa
mentelor s-a amînat pînă du
minica viitoare.

FEMININ
CONFECȚIA — RULMENTUL 

BRAȘOV 25—26 (11—11). Meci 
spectaculos, în viteză, meritul 
revenind ambelor formații. Bucu- 
reștencele au început foarte bi
ne, tabela de scor reflectîndu-le 
just superioritatea : 7—4, inin. 
13. Din acest moment, brașo- 
vencele apasă , pe accelerator, 
egalează (8—8 min. 22) și pînă 
la sfîrșitul primei reprize echi
librul se menține. La reluare 
este tot mal evident că pros
pețimea fizică a handbalistelor 
de la Rulmentul va fi factorul 
hotărîtor în stabilirea învingă
toarei. Doar în min. 35 scorul 
a mai fost egal — 13—13, după 
care brașovencele reușesc des
prinderea (Cristina Tache, în zi 
bună), în primul rjnd pentru 
faptul că apărareă este la înăl
țime : 17—14 (min. 41), 21—18 
(min.. 46) și 23—19 (min. 50). 
Finalul partidei este dominat 
de gazde, care revin, dar nu 
au forța necesară pentru a în
toarce în favoarea lor un re
zultat (nefavorabil) la care a 
contribuit, decisiv am sublinia 
noi, cele două aruncări de la 7 
m ratate de Rodica Grigoraș 
(min. 49 și 52), precum și cele 
cinci aruncări in bare. Brașo- 
vencele obțin In extremis o 
victorie meritată. Marcatoare : 
Grigoraș 10. Nuțu 6, Georgeta 
Consțantinescu 4, Virginia Con- 
stantinescu 3, Mălureanu 2, 
pentru Confecția, respectiv Ta
che 9, Marian 4, Ilie 4, (lancea 
3, Demeter 3, Bilă 2 și Ion 1. 
Au condus foarte bine : Gh. 
Șandor (Oradea) și N. Iancu 
(Buzău).

Mihail VESA
ȘTIINȚA BACĂU — CHI

MISTUL RM. VILCEA 29—20

STEAUA : 
BELODEDICI 
SENBACHER 
Turce), Stoi 
(min. 62 Maj 
TURCA.

Satisfăcăto» 
de -D. Petres 
texandru și 
din Bucureșt

Cartonașe
La sperânți

INSPIRATĂ
F.C.M. BRAȘOV 1 (0)
PETROLUL PLOIEȘTI 0

Stadion „Tineretului** ; teren
foarte bun : timp frumos ; spec
tatori — circa 7.900. Șuturi : 15—4 
(pe poantă • 4—2) Cornere : 11— 
0. A marcat : AVADANEI (min. 
70).

F.CJU. BRAȘOV : Șanta — Bă
lan. ștcfinescu, NAGHI. MAN- 
DOCA — Șerbănică, Sulea (min. 
51 AVADANEI), Mărgărit — 
BARBU, Kramer, Cadar (min. 87 
Cimnean).

“■ETROLUL : Liliac — PANCU. 
BUTUFEI. C. Ștefan. P. Guse — 
PITULICE O. Grigore, A. Mun- 
teanu (mi.n. 67 I. Solomon). Hîn- 
cu (min. 67 Drăgan) — Cr. Ene 
I. Gușe.

A arbitrat foarte bine A. Gheor
ghe ; la linie: I. Toma (ambii din 
Piatra Neamț) șl V. Titorov (Dr. 
Tr. Severin).

La speranțe : 2—2 (0—1).

mite o pasă 
pasă care i- 
Iovixi și Cir 
tează spre r 
pe linia de i 
Filote, irimi 
Ia GOANTĂ 
pași și șute: 
Steaua domi 
ră cu îndîrj 
lizator nu \ 
min. 86: Iov 
tură liberă i 
(înd Iui BO 
marchează ii 
pă două mir 
lingă victori 
DajȚiaschin 1 
amîndoi se i 
tii lui Stîng

I

a căzut — totuși — dintr-o fază 
fixă. în min. 70, F.C.M.-ui a 
beneficiat de o lovitură liberă 
de Ia circa 20 m. AVADANEI 
(inspirat introdus în teren) a 
șutat puternic pe jos, pe lingă 
„zidul** ploieștean, și Liliac, ne- 
maiputînd interveni, a privit 
cum mingea poposeșete în plasă. 
Cu trei minute înaintea fluieru
lui final. Petrolul a fost la un 
pas de egalare. I. Solomon, tri- 
mitînd balonul, cu capul, în 
bara transversală !

Pompiliu VINTILA

In partida cu Dacia Pitești!
Moldovan 2, pentru mureșeni, 
respectiv Dumitru 7, M. Gabriel
6, Neagu 2, Dobcanu 2. Prică, 
Olteanu, Lcșiaru, Răduță și 
Barcan cite 1. (A. SZABO ' — 
coresp.).

POLITEHNICA TIMISOARA 
— INDEPENDENTĂ CARPATI 
MIRȘA 27—18 (13-01). Marca
tori : Folkcr 12. Dobrescu 5. D. 
Petru 3, Matei 2. Janto 2, Ba- 
ranga 1, lonescu 1 și Gall 1, 
pentru studenți, respectiv Zwur- 
zsa 7, Becicheri 3. Omer 2, 
Cojocaru 2, Tătaru 2, Paraschiv 
1 și Cornea 1. Arbitri : P. Rad- 
vany si I. Ardelean (Cluj-Na
poca). (C. CRETU — coresp.).

ȘTIINȚA BACĂU — STEAUA 
21—26 GO—14). (I. VIERU, — 
coresp)

SERIA B
DINAMO BUCUREȘTI — 

CONSTRUCTORUL ORADEA 
38—21 (20—9). Nu atît diferen
ța de scor, ci discrepanța între 
modul de abordare a partidei 
de către cele două formații a 
ieșit cel mai puternic în evi
dență în Sala Floreasca. O de
cizie împrumutată din box, de 
„abandon** pentru inferioritate, 
s-ar fi impus pentru orădeni. 
Oricum, o acordăm noi. precum 
și. arbitrilor A. Simion si V. 
Ivanciu, ambii din Ploiești. Au 
înscris : Dogărescu 9, Mocanu
7, Oprea 5, Durău, Grabovschi, 
Bedivan și Jianu cîte 3. Flangea 
și Zaharia cite 2 și Simion 1, 
pentru campioni respectiv Cris- 
tache 7, Tudor 4, Mirza 3, 
Kapornay, Vașadi si Porumb 
cite 2. Vranău 1. (M. V.).

DACIA PITEȘTI — H.C. MI- 
NAUR BAIA MĂRE 27—29 
(14—14). Marcatori : Cozma 15, 
Mihăilă 5. Bogdănescu 2, Barbu 
2. Pantea 1, Ștefăneecu 1, Cos
tache 1. pentru piteșteni, res
pectiv M. Voinea 17, Stamate 
6, Rădulescu 3, Boros 2, Po
rumb 1. (I. FEȚEANU — co
resp.).

METALUL BISTRIȚĂ — DI
NAMO BRAȘOV — se dispută 
luni.

SENS U
Partidă 

gazdă, cai 
toate motoai 
maximum. L 
de joc ale lu 
pe multe tr 
nului — au 
titudine cei 
coechipierii 
careul vîlcen 
atac după at 
lor. deschide) 
nind repede 
8. centrarea 
Dragnea, scă 
fiind reluată 
de VATDEAf 
tru minute < 
dinamoviștii 
iul în urma 
pendiculare ț 
Nicolae — V 
in forță a li 
șut din plin 
coșind din sti 
plasă. In mii 
spectaculoasă 
Bălăci, faulta 
de Iovan, cit 
trimită mingt 
cută penalty 
3—0 și acest; 
reprizei, deși 
și Văidean 
imense în mi

După pauzi 
dinamoviștilor 
de încă oatri 
cursă Stănesc 
nea sare pes

BUZĂU, 5 
toria acestui 
a cuprins to; 
balului de cal 
vitate, angaj. 
poartă), s-a 
min. 15, min 
derulat două 
tru deznodăm 
poarta Glorie 
luat balonul 
din dreapta ț 
II și mingea, 
a ajuns de p 
STOICHIȚA. 
flancu] sting 
clu, Iăsindu-1 
Nițu. A fost 
chipei buzok 
început cu o 
formației buc 
un contraatac 
4, Balaur țț 
tian II a re;.. 
un minut, la 
Cramer a șui 
18 m și Nițu 
fiicultate. în î 
ții pentru for 
nă : Zare trir 
fectuos „acas 
ceptează și n 
rajos al lui 
la să rămînă 
țiunile altern 
porți, jocul p' 
tribune și, ii 
încearcă „reat 
șut puternic 
Cristian II es 
numai un mi 
Țălnar este r<



UN PLUS DE VIGOARE
BACĂU, 5 (prin telefon). O 

victorie meritată, 
fost obținută la 
Bacău a 
controlat 
timpului 
a obține 
min. 82. 
inspirat 
primit o 
dîncime de la Penoff 
„liftat? balonul peste 
dintr-un unghi destul de difi
cil. Pînă la . acest minut, 
îndelung așteptat de publi
cul spectator. S. C. Bacău ar 
fi putut deschide de mai mul
te ori scorul. Ocaziile au a- 
bundat. mai ales în primele 10 
minute, cînd acțiunile lui Soi
man au dislocat apărarea cra- 
ioveană. Dar cea mai mare 
ocazie avea să fie ratată în 
min. 38 cînd. în urma unei ac
țiuni cursive, cu participarea 
lui Burleanu si Viscreanu. 
Penoff a șutat pe lîngă bară, 
prin fată unui portar ..fixat". 
După numai 3 minute. Fulga 
ratează o ocazie la fel 
mare, reluînd „peste" din 
După pauză, jocul scade, 
sînd impresia că se 
dreaptă spre o remiză, 
care 
de efi 
cu Cfa

chiar dacă a 
limită. S. C. 
mai bine. a 

majoritatea 
sfîrșit prin 

victoriei în 
TISMANARU.

S.C. BACĂU 
UNIV. CRAIOVA

1 (0)
0

jucat
jocul

■ si a
Rolul
cînd

introdus in teren, a 
frumoasă pasă în a- 

și a 
Lung,

de 
5 m. 
lă- 
în-
pe

craiovenii — handicapați 
(orturile depuse în meciul 
îalatasaray — par să o vi

zeze. ceea ce face ca atacurile 
gazdelor să fie din ce în ce mai 
insistente. In min. 60 Penoff 
luftează din apropiere la o 
centrare impecabilă a lui 
Soiman. în min. 67. C. Solo
mon e si el la un pas de gol. 
Lung salvînd în corner. în 
min. 75. Ia un luft craiovean. 
C. Solomon șutează puternic 
peste coltul barei. Insisten-

OARTA VILCENILOR
DINAMO 7 (3)
CHIMIA RM. VILCEA 0

Stadion Dinamo ; teren foarte 
bun ; timp excelent pentru fot
bal ; spectatori — circa 7.000. Șu
turi : 22—7 (pe poartă : 14—2). 
Corne, e : 9—3. Au marcat : VAI- 
DEAN (min. 8 șl 67), MIHAESCU 
'min. 12), CAMATARU (min. 25 
și 70, primul din penalty), VAR
GA (min. 96) și SUCTU (min. 90).

DINAMO : Moraru — Rodnic, 
Nieolae, Movilă, Stăiieseu — 
DRAGNEA, MIHÂESCU (min. «6 
Suciu), Varga, BĂLĂCI (min. 81 
Lupescu) — VÂIDEAN, CAMA- 
TARU.

chimia : Pavel — Iovan, La- 
zăr, Preda, Tudosă — Gaiță, Sul- 
eeanu (min. 46 Deaconesou), C. 
Gheorghe, Teleșpan — Verigeanu, 
Carabageae (min. 74 Vergu).

A arbitrat bine M. Axente ; Ia 
H.nle : D. Vătran (ambii din A- 
red) și V. Curt (Medgidia).

Cartonase galbene ; C. GHEOR
GHE. LA ZAR.

La speranțe : 1—0 (1—0).

DEAN reia imparabil de Ia cir
ca 14 m. In min. 70 : CAMA- 
TARU scapă de sub suprave
gherea fundașului central Pre
da, face o piruetă în mijlocul 
careului și șutează sec, lingă ba
ră. In min. 86 : VARGA, reia 
din apropiere centrarea lui Lu- 
pescu. în min. 90 : SUCIU, ca
re ratase o foarte mare ocazie 
în min. 72, pătrunde de astă 
dată decis și stabilește scorul 
etapei.

Lourentiu DUMITRESCU

MINUT 15
GLORIA BUZĂU 
VICTORIA

1 (1) 
0

Stadion „Gloria* ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
12.000. Șuturi : 12—12 (pe poartă 
5—7). Cornere : 4—4. A marcat : 
STOICHIȚA (min. 15).

GLORIA : Cristian n — C3MA- 
NESCU. Stoica, Mircea, TULPAN 
— STOICHITA (min. 87 Marcu), 
Trandafir, Ghlzdeanu (min. 88 
Balaban). Cramer — fl. GRI- 
GORF. PROFIR.

VICTORIA : Nițu - Vlad, Zare, 
Mlrea. TOPOLINSCHI- — Balaur. 
Săndoi (min. « AUGUSTIN). 
Ursu — ȚĂLNAR, Iordache (min. 
74 Adolf), NICA.

A arbitrat foarte bine Al. Mus- 
tățea (Pitești) ; la linie O. Strong 
(Oradrsi șl I. Dogaru (Hm. Vil
cea).

Cartonase galbene r GHIZDEA- 
NU. MTRC5EA. COMĂNESCU.

La speranțe : 2—5 (2—1).

din nou Cristian II apără eu 
siguranță. Alte ratări, la am-’ 
bele porți în min. 33 (Fl. Gri- 
gore), 35 (Trandafir), 44 (Săn
doi).

La reluare alte 45 minute 
spectaculoase. Victoria încearcă 
restabilirea egalității pe tabelă, 
insistind în atac. O mare situa
ție este irosită de noul intro
dus, Augustin, care în min. 66. 
șutează peste „transversală". In 
min. 88 o centrare a lui Țăl- 
nar este finalizată de Augustin 
cu o lovitură de cap, dar por
tarul buzoian nu se dă bătut.

Gheorghe NERTEA

Stadion ,23 August" :
toarte bun : timp frumos 
tatori — ' —
12—5 (pe 
10—5. A 
(min. 82).

BACAU : Arvin te — AN- 
DRIEȘ, Borcea. Arteni, viscreanu 
— Burieanu. PENOFF, c. SALO
MON - . ȘOIMAN. - Pachlțeanu 
(min, 62 Tismănaru), Fulga (min. 
46 Andponic).

UNIVERSITATEA : Lung - Ad. 
Popescu Rada, SĂNDOI. Ungu- 
rernu — Bica. Irimescu (min. 68 
Badea). MĂNĂILĂ. Bîcu — Geol- 
gău. M. Stănescu.

A arbitrat foarte bine D. Bu
ciuma#: la linie': I. Pătruț (am
bii din Timișoara) și I. Crăciu- 
nescu (Rm. vilcea).

La speranțe : 1—3 (0—0).
* ......... ,..... .

teren
. _ .. ........... . , snec-

circa 15.000. Șuturi : 
poartă : 2—1). Corn ere 
marcat : TISMANARU

s.c.

ta gazdelor, plusul de vigoare. 
Ie vor aduce golul pe care 
l-am descris, un gol care con
sacră o victorie indiscutabilă, 
care ar fi putut să fie mai 
netă, dovadă și o ultimă mare 
ocazie, cînd una dintre nenu
măratele centrări ale lui 
Soiman nu găsește partenerul 
cane să introducă balonul în 
poartă. S.C. Bacău a făcut un 
joc bun în prima repriză $i a 
revenit în final. Universitatea 
Craiova a luptat pentru un joc 
egal, dar pluisul de vigoare al 
gazdelor a împiedicat această 
variantă.

loan CHIRILA

JOC DOMINAT CLAR DE BUCURESTENI
le sale din minutele 34 și 36.

La puțin timp după pauză 
(min. 54), egalarea plutește în 
aer cînd fundașul Burchel lo
vește greșit mingea, trimițîn- 
d-o în bara propriei porți. După 
numai un minut însă, HAGI 
risipește emoțiile gazdelor, 
fructificînd centrarea lui Coraș. 
In urma acestui no-u gol, stu
denții măresc presiunea la 
poarta lui Ioniță, ratînd mari 
ocazii prin Coraș (min. 56) și 
Bozeșan (min. 69 — minge tri
misă, cu capul, în bară). Hu- 
nedorenii, la rîndul lor, vor a- 
vea un contraatac tăios în mim. 
71, cînd Cristian se va remar
ca la pătrunderea lui Petcu. In 
minutul următor, Coraș iro
sește (reluînd în.portar) o 
excelentă acțiune a îui Țidea- 
nii. Același CORA$ se va rea
bilita, totuși, spre finalul parti
dei, cînd va mări Ia dimensiuni 
mai juste — în raport cu des
fășurarea jocului — avantajul 
echipei sale, prin două noi go-

Un meci foarte plăcut, ieri, 
în „Regie", în care echipa gaz
dă a fost de departe mai bună, 
obținind o victorie clară, la 
un scor ce putea fi chiar măi 
mare. Din nou cu Hagi în de
osebită vervă (ca, de altfel, 
întreaga linie de mijloc), stu
denții au dominat autoritar 
cui, mai ales în repriza 
cundă, cînd și hunedorenii 
cedat din ce în ce mai mult 
renul, făcînd fată cu greu 
riei de atacuri adverse.

Bucureștenii au trecut 
din minutul 2 pe lingă 
chiderea scorului', cînd 
s-a văzut nevoit să plonjeze în 
picioarele lui Hagi, pătruns în 
careul oaspeților. In mim. 14, 
aoelași Hagi centrează exce
lent, dar Bozeșan nu reușește 
să preia mingea, care ajunge, 
totuși, la Țicleanu, însă șutul 
acestuia nu nimerește ținta. De 
partea cealaltă, in min. 20. 
Mateuț îl lansează splendid pe 
Gabor, însă lentul atacant hu- 
nedorean este deposedat în ul
tima clipă de către Pană. Pri
mul gol va cădea în min. 25, 
după o suită de faze care au 
entuziasmat tribunele : Hagi 
centrează pe partea opusă la 
Țicleanu, care pasează înapoi 
spre Bozeșan, șut năprasnic al 
acestuia, de la circa 20 de me
tri, în „transversală", atacul 
continuă, mingea ajunge din 
nou la ȚICLEANU, care o tri
mite în bară și, de aici, în plasă. 
Hunedorenii replică în atac și 
Mateuț îl pune în, reală difi
cultate pe Cristian prin ștrturi-

Ro
se
au 
te- 
se-

încă 
des- 

Ionițâ

SPORTUL STUDENȚESC 4 (1) 
CORVINUL o

Stadion Sportul studențesc: te
ren foarte bun ; timp frumos ; 
spectatori — circa 8.000. Șuturi : 
30—9 (pp poartă : 17—6). Cornere: 
17—4. Au marcat : ȚICLEANU 
(min 25, HAGI (min. 55) C3-
RAS (min. 78 și 81).

SPORTUL STUDENȚESC : Cris
tian — M. Popa, Iorguleseu, CA
ZAN, Burchel — țicleanu. 
-•ANA. BOZEȘAN (min. 71 Po- 
logea). HAGI — CORAS. Terheș 
(min 67 Stănici).

CORVINUL : Ioniță — Tirno- 
veanu. Mărginean. Dublnciuc. 
Badea — MATEUȚ. Petcu. Nicsa, 
Kleln (mim. 73 Bozga) — Gabor. 
Văetus (min. 46 COJOCARU).

A arbitrat foarte bine Ad. i’o- 
rumboiu (Vaslui) ; la linie : s. 
Necșulescu (Tîrgoviște) și V. 
Dontu (Galați). p

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

Iuri, in minutele 78 (reluare cu 
capul a unei mingi respinse de 
Ioniță) și 81 (șut din marginea 
careului, care l-a surprins pe 
portarul oaspeților).

Constantin FIRĂNESCU

IERI, IN DIVIZIA B
SERIA I -------------------------------------------------------

/

PINA LA URMA, DESTULE EMOȚII...
2 (1) 
1 (0)

SLATINA, 5 (prin telefon). 
F. C. Olt a controlat jocul de 
la bun început, atacînd grupat 
Si CU 
firul 
tățil 
sebi 
împins jocul spre . ... ....
lașko, dar fazele de gol „lu
crate" de ei au fost mai me
reu risipite de vîrfurile Pena 
(min. 25 — „i 
10 m. frontal si 
ducanu (min. 5 
stînd 
avea 
de la 
Ionul 
14 m
Meszaroș. A fost acțiunea eare 
anunța parcă deschiderea sco
rului, reușită, după numai un 
minut de LAURENTHJ, funda- 
șul-aripă, printr-nn șut see 
de Ia marginea careului de 16 
m. ' Studenții clujeni îl încer
caseră o singură dată, mai se
rios, pe portarul Ciurea Ga o 
lovitură liberă, executată de 
Cîmpeanu II în min. 13). ul
timul apărător a Iui F. C. Olt 
mai trecînd prin emoții 
finalul celor 45 de 
Bucur a reluat 
capul pe lîngă.

Echipa oaspete 
la cabine dornică 
si Bucur ratează 
din interiorul 
cum o va face în min. 60. la 
poarta cealaltă, și S. RĂDU- 
CANU. eare, însă, doar 
patru minute după aceea, va

mingi, în genere. ,Ja 
ierbii", datorită tehnici
eni ei de mijloc. Indeo- 

Eftimie și M. Popescu au 
poarta lui

,capa de la circa
40) și S. Ră- 
și 18). Astfel 

faza-pericol 
min. 21 tot

lucrurile, 
să vină In 
un mijlocaș, Eftimie, ba- 
plasat de el de la circa 
fiind deviat în cornet de

spre 
minute, cînd 
balonul cu

revine de 
să refacă 

în min. 56, 
careului, asa

F.C. OLT
WU“ CLUJ-NAPOCA

Stadion „1 Mad“ ; teren bun.; 
timp însorit — călduros ; specta
tori -• drea 5.000. -Șuturi ; 22—9 
(ne poartă : in—3). Cornere : 
10—6. Au marcat s LAURENTIU 
(min. 22) și S. RADUCANU (min. 
64), respectiv BUCUR (min. 69).

F.C. OLT ; Ciurea — LAUREN- 
TTU, Mibali. MINE A, M. Zamfir
— M. POPESCU. EFTTMIE. Leța 
(Im in. 89 Costin), A. Georgescu
— Pena (min. 82 Dudan), S. Ră- 
dueanu.

„U« CLUJ-NAPOCA : lașko — 
Meszaroș, Feșnic. POPTCU. Do- 
brotă — L. Moldovan. MUJNAI. 
Stoica (min. 29 Fîșic), BUCUR — 
Cîmpeanu n, Biro.

A artritrat bine J. Grama ; la 
Unic : M. Nieulescu șl V. Anghe- 
loiu (toți din București).

Cartonașe galbene : MINEA.
La speranțe : 3—0 (2—0).

profita de o inexactitate a lui 
lașko și va înscrie din apro
piere : 2—0. Replica promptă 
a formației studențești ii •- 
duee acesteia. In min. 69, Ro
lul mult dorit (autor BUCUR, 
de la circa 10 — 12 m, lateral 
dreapta, printr-o minge lo
bată în coltul lung) și jocul se 
înviorează din nou.
faze 
Mai 
iile 
însă

prilejuind 
încinse la ambele norti. 
numeroase spre butu- 

apărate de lașko. ocrotit 
și de imprecizia gazdelor.

Gheorghe NÎCOLAESCU

PUNCT PREȚIOS PENTRU OASPEȚI
MORENI, 5 (prin telefon). 

Partida are un pronunțat echi
libru. In min. 23 — de pildă — 
consemnăm o perfectă egalita
te la capitolul șuturi : cite pa
tru pe poartă și cite unul pe 
spațiul ei, de fiecare combatan
tă. In min. 24 se consumă cea 
mai periculoasă 
lui inițiată de... 
cea îl lansează 
partea dreaptă, 
tuia, centrare din viteză, șutai 
lui Mihuț spre gol (Nedea era 
în afara cadrului porții), dar 
Preda, repliat pe linia de poar
tă, respinge balonul ! Tribunele 
respiră ușurate. Călin își acti
vizează coechipierii, Paraschiv 
schimbă jocul de pe o parte pe 
oealaltă. dar în careul aglome
rat al oaspeților nu se întîmplă 
nimic deosebit. Nici chiar în 
min. 40. cînd același Paraschiv 
îl „găsește" pe C. Cojocaru cu 
o pasă ideală, în careu, dar 
șutul acestuia se duce razant 
peste „transversală".

După pauză, echipa locală re
începe jocul cu gîndul la vic
torie. în min. 47. ocazie cît 
roata carului pentru aceasta : 
acțiune Marcu pe stînga. con
tinuată de Paraschiv, centrare 
în careu și Stoiciu. de la numai 
3 m, trimite în... pieptul lui 
Călugăru. In min. 51 replică 
tăioasă a Oțelului : Ralea tiș- 
nește pe contraatac, cursă 
splendidă, însă Badea îl con
trează la balon și acesta iese 
în corner. Gazdele se a-

FLACÂRA MOREN! 
OȚELUL GALAȚI

0 
0

teren exce- 
spectatori — 
: 12—7 (pe

fază a meciu- 
gălățeni. Bur- 
pe Ralea pe 
cursă a aces

Stadion Flacăra ; 
lent; timp Înnorat ; 
circa 7 000. Șuturi . _
poartă : 3—2). cornere : 7—3.

FLACĂRA MORENI : Nedea — 
Preda (min. 66 Ștefănescu), Ba
dea Dumitrescu. NISTOR — C. 
Cojocaru CALIN. PARASCHIV
— Stoiciu, Gîngu. M. Marcu 
(min 70 Aelenel).

OTELUL GALATI: Călugăru — 
C. Stan, ANGHEI.INET. AGIU. G. 
P^oescu - M. STAN, Bureea. 
Rotaru. Mihuț (min. 77 Hanghiuc)
— RALEA (min. 89 M. Dumitru), 
Antohl.

A arbitrat. In general bine. St. 
Rotărescu : la linie : V. Maxim 
(ambii Iași) șl M. Salomir (Cluj- 
Napoca).

Catțonase galbene : C. 
CĂLUGĂRU. RALEA.

La speranțe : 0—1 (0—0).

STAN,

----- 7----------------------------
runcă cu toate forțele în atac, 
dar nu reușesc nimic în fata 
rutinatei apărări gălățene. Fa
zele de poartă sînt extrem de 
rare și neimportante, chiar si 
momentele de contraatac ale 
Otelului. Astfel că meciul se 
încheie cu un echitabil rezul
tat de egalitate față de aspectul 
jocului și gazdele pierd cel 
de-al treilea punct pe teren 
propriu.

Stelian TRANDAFIRESCU

STEAUA MIZIL — OLIMPIA 
RM. SABAT o—« — meciul s-a 
disputat la Ploiești.
SF.C.M. DELTA DINAMO TUL
CEA — DUNAREA C.S.U. GA
LAȚI 2—2 (1—2) : Dinescu (min. 
19). Cucerencu (miin. 82). res
pectiv Ragea (min. 9) și Lupu 
(min. 34).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
CEAHLĂUL p. NEAMȚ 3—0 (1—0) : 
Vlad (min. 30), Gălățeanu (min. 
71), Rădulescu (min. 89).

POLITEHNICA IAȘI — MINE
RUL GURA HUMORULUI 2—1 
(0—1) : Burdujan (min. 60 din 
14 m), Stănciolu (min. 61), res
pectiv State (min. 36).

C.S.M. SUCEAVA — C.F.R. 
PAȘCANI 1—1 (1—1) t Buliga
(min. 26), respectiv Croitorii 
(min. 30).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
F. C. CONSTANȚA 1—0 (0—0) 5 
Gălan (min. 87).

F.C.M. PROGRESUL
— C. S. BOTOȘANI 5—0 
Petrache (min. 27 și "* 
11 m), Drăgoi (min.
Chireă (min. 86).

UNIREA SLOBOZIA 
LE VICTORIA BACAU
Profir (min. 3), Olaru (min. 60
— din 11 m).

FEPA ’74 BÎIILAD — POIANA 
CIMFTNA 1—0 (0—0) : Popoviclu
(min. 46).

Relatări de la : Oct. Băltea nu, 
I. Diaconu, I. Tănăsescu, M. Ma- 
covei, I. Mindrcscu, Fl. Jechea- 
nu, Tr. Enache, I. Matei și C. 
Burghelea.

1. F.C. Const.
2. Polit. Iași
3. “ “ “ ■
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13

14—15

7 i
7
7 i
7
7
7 •
7 :
7 ■
7 :
7 :
7
7 1
7 :
7 !
7 :
7 :
7 :
7 1

VIITOARE

Prog. Brăila 
FEPA ’74 
Steaua Mizil 
Aripile Bc. 
CSM S-va 
Prahova PI. 
Delta Tulcea 
Unirea Focș. 
O. Rm. Sărat 
Ceah. P. N. 
CS Botoșani 
Dunărea Gl. 
CFR Pașcani 
Min. G. H. 
Un. Slobozia 
Poiana

5 0
5 0

0
0
1
0 3
2
0
1
1

78
46

BRAILA
(1-0) :
— din 
?i 80),

— ARJP1-
9—2 (0—1):

SERIA A ll-o ----------------------
PROGRESUL VULCAN BUCU

REȘTI — I.M.A.S.A. SF. GHEOR
GHE 3—1 (0—0) : Zamfir (min.
SI), Dun4 (min. 83 ți 86), res
pectiv Elekeș (min. 89),

F. C. INTER SIBIU — AUTO
BUZUL BUCUREȘTI 2—1 (1—0) : 
Coldea (min. 24), Boaru (min. 
64), respectiv Avram (min. 77).

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — SPORTUL MUN
CITORESC SLATINA 3—2 (2—2) 7 

din 11 m), 
(min. 
14 și

I O-

F. Dumitru (min. 4 — 
Nica (min. 45), Olteanu 
71), respectiv Răduț (min. 
43).

GAZ METAN MEDIAȘ — . 
DROBETA TH. SEVERIN 
(2—1) : Harbădă (min. 11), 
(min. 43), Dulău (min. 66), 
pectiv Pave! (min. 35).

chimica tîrnăveni
l.C.I.M. BRAȘOV 2—0 (2—0)
grean (min. 3), șl Kuti (min. 4).

TRACTORUL BRAȘOV — CAR
PAȚI MÎRȘA 3—0 (0-0) Mar- 
căs (min. 56), Andrași (min. 60 
șl 74).

C. S. TÎRGOVIȘTE — AUTO
MATICA BUCUREȘTI 3—1 (0—1): 
D. Dumitrescu (min.' 47), Gheoa- 
că (min. 50), Ene 
din 11 m), respectiv 
8).

ROVA ROȘIORI 
PANDURII TG. JIU 
P. Iulian (min. 61).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
A.S.A. TG. MUREȘ 1-2- (0—2) 4 
Luță (min. 77), respectiv Alba

SERIA A lll-o --------------------

(min. 82 — 
Baciu (min.

- GLORIA
1—0 (0—0) 5

MUREȘUL DEVA — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 0—3 (0—0) S
Bolba (min. 51), Oancea (min. 
79), Sabou (min, 88).

STRUNGUL ARAD 
U. T. ARAD 0—0.

UNIO SATU MARE
SIGHET 2—1 (2—1) : Czirbusz
(min. 11 și 29), respectiv Caciu- 
reac (min. 14).

AURUL BRAD — METALUL 
BOCȘA 2—1 (0—0) : Dumitreasa
(min. 76), Stnenescu (min. 80), 
respectiv Otiman (min. 70).

GLORIA BISTRIȚA — OLIM
PIA SATU MARE 1—0 (0—0) S 
Dănilă (min. 80 — din 11 m).

C.SJW. REȘIȚA — F.C. MARA
MUREȘ BAIA MARE 2—0 (2—0): 
Alexandru (min. 22) șl Hodină 
(min. 42).

DACIA MECANICA ORAȘTIE 
— ARMĂTURA ZALĂU 2—2 
(1—2) : Hațegan (min. 32 șl 65 — 
din 11 m), respectiv Nieolae (min. 
31) și Pășcuța <mln. 42)

MINERUL PAROȘENI 
NERUL CAVNIC 3—1 (2—1) î
crăciun (min, 23 și 48), Barbu 
(min. 32), respectiv IHn (min. 27).

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPO
CA — F. C. BIHOR 1—1 (0—0) : 
Fl. Pop (min. 71), respectiv 
Mureșan (min. 67).

(min.

c. s.
C.I.L.

MI-

2
2
2
2
2

14- 4
13- 3
18- 9 
-6- 8
14- 10 

_ 12- 7 
2 11- 6 
3 10- 9 
3 12-10 
3 8-12 
3 7-8 
3 11-14
3 6-13
4 9-11 
4 7-9
4 6-13
5 3-10 
5 4-15

16
10
10
10

9
8
8
8
7
7 
€
6
C
5
5
5
3
3

5
5
4
4
3
4
3
3
2 2

2
2
1
1
1
1
1
(duminică.

Cîmoina

2
2
2
2
2
1
1

16.
17.
18.

ETAPA
12 octombrie) : Poiana
— Unirea Dinamo Focșani. F.C. 
Constanța — Unirea Slobozia, 
C.S. Botoșani — F.E.P.A. 74 Bir- 
lad, Aripile Victoria Bacău — 
C.S.M. Suceava. Minerul Gura 
Humorului — F.C. Progresul Bră
ila. C.F.R. Pașcani — Steaua Mi- 
zil. Olimpia Rm. Sărat — prahova 

: C.S.U. Ploiești,
Neamț — F.CM.
Tutaea Dunărea C.S.U. Galați
Politehnica Iași.

Ceahlăul P. 
Delta Dinamo

(min. M) șl Bozeșan (min. 27). 
Partida s-a jucat la Hm. Vilcea, 
terenul echipei Electroputere fi
ind suspendat.

Relatări de la : O. Guțu, S. 
Beiu, A. Soare, M. Tacăl, I. Du- 
can, P. Dumitrescu, M. Avanu,
Tr. Negulescu, P. Geornoiu.
1— 2. ASA Tg. M. 7 4 3 0 10- 2 U

Prog. Vulcan 7 4 3 0 13- 5 U
3. Inter Sibiu 7 4 1 2 7- 5 9
4. Chimica Tîrn. 7 4 0 3 12- 7 8
5. CS T-viște 7403 14-11 8
6. ROVA Roșiori 7 3 2 2 7- 9 8
7. Gaz Metan 7 3 1 3 7-6 7
8. AS Drobeta 7313 11-10 7

9—10. ICEVI Bv. 7232 7-7 7
Tractorul Bv. 7 2 3 2 5- 5 7

11. Mec. Fină 7 3 1 3 7- 9 7
12 Electroputere 7223 8-7 6
13. Automatica 7304 9-10 6
14. TMASA 7304 5-11 6
15. Autobuzul 7214 8-10 5
16. Carpați M. 7214 9-13 5
17. Pand. Tg. Jiu 7214 5-11 5
18. Sp Muncit. 7115 5-11 3

ETAPA VIITOARE . (duminică
12 octombrie) : Autobuzul Bucu
rești — Chimica Tîrnăveni. 
I.C.I.M. Brașov — Gaz Metan Me
diaș, Automatica București — 
F.C. Inter Sibiu. A.S. Drobeta Tr. 
Sever n — Tractorul Brașov, Glo
ria Pandurii TR. Jiu — C.S. Tlr- 
g-viște. Carpați Mir.șa — Meca
nică Fină Steaua București. Spor
tul Muncitoresc Slatina — 
Progresul Vulcan București, 
LM.Ă.S.A. Sf. Gheorghe — Elec
troputere Craiova, A.S.A. Tg- 
Mures — ROVA Roșiori.

8.
. L

Siminie, V.

1
0
2
2
3

3 13
2 3 2
3 13
3 13
2 2 3
304 14-13
2 2 3 10- 9*
2 2 3 7-10

Relatări de la : I. Jura, 
Străjan, Z. Covaci, AI. Jurcă, 
Toma, P. Fuchs, A. 
Purice, I. Lespuc.

1. Gloria B-ța
2. „Poli" Tim. 

3— 4. CSM Reșița
Min. Paroșeni

5. Dacia Orăștie
6. Aurul Brad
7.
8. 
9.

10.
11.
12.s
ÎS.
ÎS.
17,
18.

5 1
4 3
4 1
4 1
3 1

12- 4 11
14- 8 11

5
9
7
7
7
7
7
6
6
R
6
K
S
K
4
£

cu trei

7
7
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7 
7
7------ ---  —
7 2 2 3 5-11 
7 3 2 2 11- 5 
7 2 14 10-12 
7 18 4 6-13 

________,_______7 2 0 5 4-13 
•) Echipă penalizată

puncte
ETAPA VIITOARE (duminică 

12 octombrie) t '(Mimpia Satu 
Mare — Mureșul Deva, C.S. u.T. 
Arad — Gloria Bistrița, C.I.L. Si
ghet — Steaua CjFJR. CluJ-Na- 
noca. Minerul Cavntc — Uinto 
Satu Mare, F.C. Maramureș Bata 
Mare — Minerul Paroșeni, F.C. 
Bihor — Strungtrt Arad. MetaftA 
Bocșa — C SM. Reșița, Armătura 
Zalău — Aurul Brad, Politehnic» 
Timișoara — Mecanica Orăștie.

Strungul A. 
Unio S. Mare 
U.T.A. 
FC Maram. 
Min. Cavnic 
Armat. Zalău 
Steaua CFR 
Olimpia SJH. 
FC Bihor*) 
Met. Bocșa 
CIL Sighet 
Mureșul Deva

9- 5
11- 7
12- 10
7- 7
7- 8
9-11
5- 9 

10- 8



STEAUA (m) Șl- DINAMO (f) - Debut victorios al tricolorilor in returul C.E. de rugby

IkUțla 1066 a Diviziei A de 
le-;is a luat sfîrșit iert la prînz, 
iu Capitală. Atît disputele băle- 
t.ior, cit și cele ale fetelor s-au 
bucurat de un impresionant nu
măr clc spectatori
• iieroy-ul masculin l-au oferit 

— -uni se petrece de două de
cenii Încoace - STEAUA șl Di
pt a HO BUCUREȘTI. Tenismanu 
clubului sportiv al armatei 
adjudecat intilnirea cu scorul de 
k—3, inlrînd pentru a 27-a oară 
in posesia titlului de campioni 
naționali. Este un succes presti
gios al formației Steaua, com
ponent! echipei, antrenorii Du
mitru Viziru șl Andrei I.conte, 
secția de tenis a clubului (pre- 
s dinte Gh. Drăgănescu) merl- 
tincl felicitări. Succesul învingă
torilor (un singur tenisman in 
echipa națională) este cu atît mat 
mare, cu cit ei au avut în față 
o formație dinsmovistă, mai o- 
rnogenă (trei componență in re
prezentativa țării), dar pe care au 
depășit-o net. Două victorii cu 
adevărat de... aur pentru stellștl 
le-au obținut Dumitru Hărădău 
șl Dorel Pop. Priniul, avîndu-1 
ca adversar pe Marius Comănes
cu, mult mai tinăr și — se pre
supunea — cu o putere supe
rioară de luptă, a dat dovadă de 
o abnegație aproape ieșită din 
comun. Dumitru Hărădău a ofe
rit spectatorilor, dar șl mal ti
nerilor săi colegi, un exemplu de 
dăruire pentru culorile clubului. 
El l-a întrecut cu 6—4, 6—3 pe 
Comănescu, dar meciul a fost 

.dramatic pentru, că la 5—1 (la 
ghemuri) pentru Hărădău în se
tul secund, Comănescu era pe 
punctul de a întoarce în fa
voarea sa soarta partidei. Aces
ta din urmă a refăcut la 3—5. 
smulgîndu-i lui Hărădău nu mal 
puțin de șapte posibilități de a 
încheia partida l Cel de al doi
lea reprezentant al Stelei, Dorel 
Pop, evoluind fără grejpală. 
cOntrolind meciul de la primul 
și piuă la u'timul schimb de 
mingi, a dispus de Andrei Dirzu 
cu 7—6 (7—3 în tie-break), 6—0! 
In acest moment Steaua condu
cea cu 2—1 în partidele de sim
plu, întrucît Adrian Marcu ce
dase cu 3—6, 1—6 în fața Iui

NAIMir DE lUPIf GRECO-ROMANEV

(Urmare din pag. 1)

cu două „conturări laterale" 
reușite în lupta de la parter 
în primul minut al meciului, 
Zamfir ia conducerea la punc
te (1—0), rezultat cu care -se 
incheie întîlnirea. Toate în
cercările puternicului rădău- 
tean au rămas fără rezultat pe 
tabelele de punctaj. 62 kg : 
Gheorghe Savu (Dinamo) — 
Duru Spetcu (Aluminiu «.Slati
na) : desfășurare normală a 
meciului în prima repriză, Sa
vu fixîndu-și la parter adver
sarul (1—0) si dominîndu-1 în 
continuare pe Spetcu, pînă că
tre finalul meciului. A fost 
suficient un moment de nea
tenție din partea lui Savu și 
slătlneanul a realizat un rapid 
și spectaculos „tur de cap", co
tat cu 3 p, suficiente pentru a 
obține o mai puțin scontată 
victorie. 68 kg : Constantin
Uță (Dinamo) — Ștefan Ne- 
grișan (Steaua): meci de mare 
luptă, echilibrat, încheiat cu 
succesul Iui Negrișan la punc
te (5—2). stelistul dovedind din 
nou o formă bună dc concurs. 
71 kg : Mircea Huțuleac (Dina
mo) — Ștefan Rusu (Dinamo). 
Fără să strălucească, multiplul 
campion al tării. Șt. Rusu și-a 
dominat mai tînărul coleg de 
club, învingîndu-l prin desca
lificare cu un minut înainte de 
final (punctaj : 1—0. in favoa
rea lui Rusu). 82 kg : Sorin 
Hertea (Dinamo) — Gheorghe 
Costin (Dacia Pitești). Unul 
dintre cei mai bine pregătiți 
comno'nenți ai lotului s-a dove
dit Hertea. Net superior, el a

CAMPIONATELE INTERNATIONALE ALE ROMÂNIEI
fUrmare din pag l)

piui A. Fejer. V. Florca reu
șind să urce în finală: 2—0 cu 
Lindenlaub. Rosensky (R.D.G.), 
cu Nemeth (Ungaria). Crișan 
(România), cu Somosy. Harczi 
(Ungaria) si 2—1 (19. —18. 20) 
cu Dryzel. .Pieronczik (Po
lonia). scorul ilustrînd echili
brul. în meciul decisiv oentru 
primul loc ei au întilnit pe me
dalia ții cu bronz ai europene
lor. sovieticii Andrei Ma- 
zunov si Aleksandr Stadnicen- 
ko. în fata cărora au jucat 
curajos, ciștigînd cu 2—1 (19, 
-20, 13).

TARII LA TENIS
7 .

Florin Segărceanu. Rezultatul ce
lorlalte trei „simpluri" : M.Șo- 
var — M. Vanță 4—6, 0—6, S. 
Gorgan — 1. Nițu 6—3, 6—3, B.
Itu — O. Horea 6—0, 6—0. Deci
4—2 pentru Steaua, căreia îl mal 
trebuia un singur punct pentru 
a-șl apropria titlul, în timp ce 
dinamoviștli aveau nevoie de-
încă trei victorii. Acestea puteau 
fl obținute cîștigind trei (din 
tot atîtea) Intilnlri de dublu.
Iată rezultatele : Pop, Popovici 
(Steaua) — Vanță, Comănescu 
(Dinamo) 2—6, 2—6. Pe celelalte 
două șl le-au adjudecat stellș- 
til : Șovar, Itu — Dirzu. Nițu 
6—1, 6—0, A. Marcu, Hărădău — 
Segărceanu, Vespan 6—4, 6—2. 
Pe locurile următoare în clasa
mentul final masculin : 3. Dina
mo Brașov, 4. Progresul, 5. Te
nis Club București, 6. Dunărea 
Galați (retrogradează tn grupa 
valorică 7—12). Intr-un alt pa
sionant meci, Dinamo Brașov a 
dispus cu 5—4 de Progresul, în
vingătorii ciștigînd toate cele 
trei meciuri de dublu. TCB — 
Dunărea Galați 7—2.

în derby-ul feminin DINAMO 
BUCUREȘTI a Întrecut cu 5—4 
pe STEAUA, dar soarta partidei 
fusese decisă în favoarea învin
gătoarelor la capătul celor 6 
meciuri de simplu (5—1 pentru 
Dinamo) : Teodora Tache — Da
niela Molse 3—6, 67-4, 6—3 (este 
o nouă și prețioasă victorie a 
iul Tache, ea demonstrînd acum, 
fără dubli, că este tenismana nr. 
X a țării), Diane Samungl — 
Mlrcla Buciu 6—2, 6—1, Floren
tina Curpene — Gabriela Precup 
6—0, 6—2, Mădăllna Voiriea — 
Daniela Ivana 0—6, 0—6 (!!), Mo
nica Pecheanu — Cătălina Fur
tună 6—1, 6—2, Mădăllna Spira- 
che — Mădăllna Dv.mitrescu 6—0, 
6—0. In cele trei meciuri de 
dublu (fără miză) stellstele au 
încheiat victorioase. Prin aceas
tă a 11-a victorie consecutivă 
dlnamovlstele bucureștene. an
trenorul emerit Aurel Segărcea
nu, secția de tenis trebuie sin
cer felicitate. Pe locurile urmă
toare : 3. Electrica Timișoara...,
6. Progresul Buc., care a retro
gradat în grupa valorică secundă

Ion GAVRILESCU

ciștigat prin țuș (min. 4,15) și 
partida finală. 90 kg : Hie Ma
tei (CSM Suceava) — Aurel 
Glonț (Dinamo): superior în 
lupta de la parter, suceveanul 
a ciștigat clar la puncte (8—1). 
100 kg : Vasile Andrei (Steaua) 
— George Sandu (Rapid): ra- 
pidistul are meritul de a se fi 
calificat în finală. Meciul cu 
Andrei a fost la discreția cam
pionului olimpic (13—0). 130
leg : Ivan Savin — Ion Grigo- 
raș (ambii Dinamo). I. Grigo- 
raș a ciștigat clar (7—0), dar 
nu înainte de limită.

Iată lista primilor trei clasați 
la cele zece categorii : 48 kg ; 
1. Ionel Tase (Rapid Buc.), 2. I. 
Minciună (Muscelul C-lung). 3. 
C. Purghel (Steaua) ; 52 kg : 1. 
M’hal C smaș (Steaua), 2. C. Chi- 
ri-ță (Dlnamo), 3. A. Tomuță 
(C.F.R. Timișoara) : 57 kg : 1.
Nico'ae Zamfir (Dinamo), 2. C. 
FLlipov (Metalul Rădăuți). 3. N. 
Nițolu (Steaua) ; 62 kg : 1. Doru 
Spetcu (Aluminiu Slatina). 2. Gh. 
Savu (Dlnamo), 3. C. Coșovan 
(Dinamo) ; 68 kg : 1. Ștefan Ne
grișan (Steaua), 2. C. Uță (Dina
mo). 3. P. Cărare (Dunărea Ga
lați) ; 74 kg : 1. Ștefan Rusu (Di
namo). 2. M. Huțuleac (Dlnamo).
3. A. Arghlra (Muscelul C-lung) ; 
82 kg : 1. Sorin Hertea (Dlnamo), 
l. Gh Costin (Dacia Pitești), 3. 
Gh. Mlnea (Progresul Buc.) ; 90 
kg ; 1. Iile Matei (C.S.M. Sucea
va), 2. A. Glonț (Dinamo). 3. M. 
T it (Sfmared B. Mare) ; 100 kg: 
1. Vasile Andrei (Steaua), !. G. 
Sandu (Rapid), 3. I. Răduțescu 
(Aluminiu Slatina) ; 130 kg : 1. 
Ion Grigoraș (Dlnamo), 2. I. Sa
vin (Dinamo), 3. I. Hanu (Farul 
Constanta).

Clasamentul pe cluburi șl aso
ciații : 1 Dlnamo 62 n. 2. Steaua 
37 p. 3. Aluminiu Slatina 19 p.
4. L. C. Dacia Pitești 12 o. 5 Ra
pid București M p. 6. S.C. Mus
celul Ctmpulung 10 p.

La dublu fele, Maria Alboiu 
și Otilia Bădescu au ocupat 
doar locul IIL oierzind cu 0—2 
(—18, —18) la buternicul cu
plu cehoslovac Safarova. Da- 
vîdkova. Să amintim și jocul 
prestat' de dublul Cristina E- 
nulescu. Emilia Ciosu, învins 
in ..optimi" de Csila Batorfi. 
Edit Urban (Ungaria) cu 2—0.

REZULTATE simplu feminin, 
semifinale : Budescu — Abgral
3—1 (17, ÎS, —21, 12). Gherghel- 
ceva — Fazlici 3—1 (12, 17, —14, 
9) ; finala : Bâdescu — Gher- 
ghelceva 3—2 (16. —20, —15, 12, 
17) ; masculin, semifinale : A. 
Mazunov — Lupulescu (Iug.) 3—1 
(—17, 9, 22, 13) ; Cecava — Ka- 
llnici 1—3 (—10. 23 —19 —13) •

ROMÂNIA - TUNISIA 37-9 (15-3)
CONSTANȚA, 5 (prin tele

fon). Echipa noastră a pășit 
cu dreptul în returul C.E. de 
rugby, cîștigind cu ușurință în 
fața „XV“-lui Tunisiei : 37—9 
(15—3), , la capătul multor , ac
țiuni percutante, de bună ’ ca
litate. construite de înaintași 
și urmate de deschideri pe li
nia de treisferturi care a con
cretizat prin 4 eseuri, în or
dinea :'C. POPESCU, TOFAN, 
HODORCA, NĂSTASE. Un al 
cincilea a fost opera colectivă 
a pachetului de înaintași, atin
gerea în terenul de tintă aper- 
tihînd lui C. GHEORGHE. Și, 
totuși, această diferență apre
ciabilă de scor trebuie privită 
cu anumite rezerve, fiindcă, pe 
de o parte, echipa noastră nu 
a jucat intr-un ritm constant 
ofensiv, iar pe de alta, tunisie- 
nii nu au constituit adversari 
dintre cei mai dificili.
Dacă la aceste prime conside- 
rațiuni adăugăm și faptul că 

CUPELE EUROPENE LA POLO
(Urmare din pag l)

mal, in următoarele „sferturi", 
Crișul cîștigind lejer (19—8). Cit 
a jucat. Costrăș a făcut tot ce 
a vrut, spre deliciul tribunei, 
el înscriind 6 goluri și creând 
altele. Ceilalți realizatori : C. 
Indig 3, Kagan 3, Garofeanu 2, 
Gordan, Pantea, Raț, Illes, 
Kiss. De la S.N. Lugano, cel 
mai eficace a fost Bachtold — 
3. Au arbitrat : Kimielwski și 
Fjărrstad (Suedia).
. Și foarte puternica formație 
Dinamo Moscova a învins in 
reuniunile de sirhbătă șl du
minică (dimineață), într-o ma
nieră foarte convingătoare. Ce
lebrul Mșveniradze și ceilalți 
internaționali sovietici au a- 
vut probleme doar o repriză 
cu bătăioasa campioană a Fran
ței (2—3), nelăsîndu-i în conti
nuare, însă, nici o speranță 
(16—9 in final), iar în compa
nia suedezilor au jucat fără să 
forțeze (13—4), cu gîndul la 
derbyul cu Crișul în cele
lalte două întâlniri, formația din 
Marsilia a ciștigat disputa in
directă pentru golaveraj cu
S.K. Stockholm : 24—6 față de 
17—7 cu aceeași parteneră din 
Elveția (ambele meciuri au fost 
conduse de românul Goian și 
sovieticul Grigorian).

Partida vedetă a turneului, 
CRIȘUL ORADEA — DINAMO 
MOSCOVA, a însemnat un joc 
la cea mai înaltă tensiune, din 
care nu au lipsit calitățile teh
nice și spectaculare. A învins, 
în prelungiri', echipa sovietică, 
una dintre cele mai bune echi
pe de club din lume : 13—12

BALCANIADA DE SAH■I
SOFIA 4 (Agerpres). — In turul 

doi al Balcaniadei de șah de la 
Sofia, echipele României au In- 
tilrilt reprezentativele Greciei. La 
seniori au ciștigat șahiștii român! 
cu 4—2, Ia juniori scorul a tost 
egal 2—2 și tot nedecis, 1—1, La 
feminin. Echipa de seniori a 
Bulgșriej a învins reprezentativa 
similară a’ Iugoslaviei eu 4—2 și 
conduce în clasament cu 9 punc
te. urmată de Iugoslavia 6 punc
te' (1). România 5 puncte, Grecia 
3 puncte (1). 'La juniori, pe pri
mul loc se află Iugoslavia — 5,5 
puncte, secundată de România — 
4,5 puncte, iar la feminin con
duce Bulgaria cu 2,5 puncte, ur
mată de România — 2 puncte.

Ou o rundă Înainte .de Înche
ierea turneului international 
mixt de șah de la Zajecar (Iu
goslavia) în clasament conduce 
maestre Iugoslavă Suzana Maxi- 
aiovlcl — cu 7 puncte, urmată 
de compatriotul său Danilb 
Djofdjevicl — 6,5 puncte. Dana 
Nuțu (România), Zorlca Nikolin 
(Iugoslavia' — 6 puncte. Otilia

LA TENIS DE MASĂ
finala : Kalinlci — Mazunov 3—2 
(—18. 11 18, —14, 19).
Dublu masculin, semifinale : 

ITorea, Fejer — Dryzel, Pieron
czik 2—1 (19, —18, 20), A. Mazu
nov, Stadnlcenko — Kalinlci, 
Maran 2—1 (—16, 8, 13) ; finala : 
Florea, Fejer — A. Mazunov, 
Stadnlcenko 2—î '(19, —20. 13)
dubla feminin, semifinale : Ba
torfi, Urban — Timofeeva, Kov
tun 2—1 (—16, 10, 7). Safarova, 
Davîdkova — Alboiu, Bâdescu 
2—0 (18, 13) ; finala : Batorfi,
Urban — Safarova, Davîdkova 
2—1 (—11. 16, 19) ; dublu mixt,
finala : Kalinlci. Gherghelceva 
Cecava. Davîdkova 2—0 (20.
17). Echipe, feminin, finala : Un
garia — U.R.S.S. 3—0 ; masculin: 
Cehoslovacia — U.R.S.S. 3—2. 

două eseuri ale noastre, au fost 
rodul exclusiv al unor insis
tente personale (Tofan și Năs- 
tase) — realizate pe fondul in
terceptării unor baloane jucate 
și pierdute foarte ușor de tu- 
nisieni — și nu al unor acțiuni 
colective, vom putea aprecia 
mult mai realist yictoria noas
tră realizată pe stadionul Fa
rul din Constanța.

Iată cum s-au marcat punc
tele : min. 10, NĂSTASE trans
formă o 1. p. (ofsaid după gră
madă spontană) — 3—0 ; min. 
16, acțiune înlănțuită a înain
tării (Caragea, Vereș, Muntea- 
nuL Coman), Tofan se „înfige", 
se creează aglomerare, după 
care balonul este deschis rapid 
pe partea opusă, unde C. PO
PESCU intră cu el în eseu, iar 
NĂSTASE transformă — 9—0 ; 
min. 23, primele puncte pentru 
Tunisia — BOUGANMI — 9—3 
(1. p. după un balon ținut de 
fundașul nostru, Tnader); min.

(3—2, 3—3, 2—2, 3—4 ; 0-1,
1—1). Orădenii au pornit fur
tunos, deschizînd scorul în min. 
1,30, menținindu-se apoi la con
ducere vreme de aproape 3 re
prize. Crișul a avut chiar șan
sa să se desprindă la 6—3 și (de 
două ori !) la 8—5, dar s-a o- 
pus bara sau emoția a fost 
prea puternică. In ultimul 
„sfert* aspectul meciului s-a 
menținut același, numai că La 
gazde, după Raț, a ieșit valo
rosul Gordan (ambii pentru 3 
greșeli personale), astfel că „7“- 
le sovietic a ajuns intîia oară 
in avantaj în min. 27,06 : 11—10. 
Pentru ca Fejer să egaleze cind 
mai erau 15 secunde, renăscînd 
speranțele. Au urmat două re
prize de prelungiri de cite 3 
minute, în care oaspeții au în
scris de doua ori, gazdele nu
mai o dată. Aii punctat : Garo
feanu 3 (execuții splendide), 
Gordan 3, Costrăș 3, Fejer 2, 
Raț 1, respectiv Voronin 4, A- 
panasenko 4, Nikiforov 2, 
Mșveniradze 2, Svedov 1. Au 
condus Papazian (Franța) și 
Fjărrstad (Suedia).

CN MARSEILLE — SK 
STOCKHOLM 14—8 (2—1, 4—1,
4—4, 4—2).

Rezultate. S.K. Stockholm — 
S.N. Lugano 17—7 (3—2, 4—2. 6—0,
4— 3), Dinamo Moscova — C.N.
Mar ellie 16—9 (2—3, 4—1, 4—2,
6—3) Marseille — Lugano 24—6 
(7—1, 6—1, 3—3, 6—1), Crișul O- 
radea — Stockholm 18—8 (4—3,
5— 1, 3—2, 6—2), Dlnamo Moscova
— Stockholm 13—4 (4—0, 3—1,
5—1, 1—2), Crișul — Lugano 19—8 
(2—4, 5—1, 5—2. 7—1), Marseille
— Stockholm 14—8 (2—1, 4—1, 4—4, 
4—2). Dlnamo Moscova — Crișul 
13—12 (3—6. 6—3, 2—2, 3—4 ; 0—1, 
1-1).

vjanț (România) — 5 puncte etc. 
în runda a 9-a, Dana Nuțu, ju- 
cînd cu piesele negre, l-a învins 
pe Dani o Djordjevici, iar în 
runda a 10-a a ciștigat la Dj- 
mitriazis. Dtilia Ganț a remizat 
cu Marko viei și a pierdut la Ma
ria novici.

KASPAROV CONDUCE OIN NOU I
Garri Kasparov s-a apropiat 

sensibil de victorie în meciul 
pentr” t’tlul mondial de șah, cîș- 
tigînd a 22-a partidă cu Anatolt 
Karpov, A fost o dispută de mare 
angajament, în care campionul 
a obținut avantaj după 30 de 
mutări, rămînînd cu un pion în 
plus. A urmat o contraacțiune 
Interesantă a Iul Karpov. înainte 
de întrerupere, care părea sâ 
pună decizia sub semnul între
bării. Dar Kasparov, bine Inspi
rat, a găsit căile cele mal ener
gice de continuare, ca să ciștige 
spectaculos în cele din urmă.

Scorul general : 11.5—10.5 pen
tru Kasparov. Acestuia tl mal 
trebuie o singură remiză în ulti
mele două partide, pentru a-și 
păstra titlul. Karpov ar trebui să - 
le ciștige pe amîndouă... Cea de 
d 23-a penultima, se joacă ‘as
tăzi. la Leningrad. 

C. M. DIs
Aseară, pînă la închiderea e- 

diției, ne-au parvenit urmă
toarele rezultate din faza fina
lă a Campionatului mondial de 
volei masculin, care se desfă
șoară în Franța : pentru me
daliile de bronz : Bulgaria — 
Brazilia 3—0 (14, 5, 8). în.semi- 
finalele de sâmbătă : U.R.S.S: 
— Bulgaria 3—0. și S.U.A. — 
Brazilia 3—0 ; turneul 9—12 :

35. are loc „numărul" lui TO
FAN, care insistă și culege un 
balon necontrolat de apărarea 
tunisiană și înscrie eseul, iar 
NĂSTASE transformă — 15—3; 
min. 42, NĂSTASE obține 3 p 
din 1. p. ; min. 46, fază jucată 
fulgerător pe treisferturi și 
HODORCĂ reușește un eseu 
spectaculos — 22—3; min. 52, 
o nouă lovitură de pedeapsă 
acordată echipei noastre și 
NĂSTASE transformă — 25—3; 
min. 62, aripa tunisiană HAT- 
TOUR urmărește un balon iro
sit cu ușurință de apărarea 
noastră și înscrie unicul eseu 
al oaspeților, BOUGANMI 
transformă și 25—9 ; min. 71, 
NASTASE — care a făcut o 
partidă excelentă — urmărește 
un balon la o pasă neglijentă 
a tunisienilor și înscrie un e- 
seu neașteptat. Tot 'el transfor
mă și scorul devine 31—9; min. 
76. grămada noastră, dezlănțuie 
tă. pătrunde în bloc în tere
nul de țintă* advers și C. 
GHEORGHE culcă balonul in 
eseu, iar NĂSTASE transfor
mă și stabilește rezultatul fi
nal: 37—9.

Arbitrul francez Michel Can
nes, ajutat la margine de ro
mânul Vasile Chîrondojan și 
tunisianul Ben Aii Latif, a 
condus excelent această întîl- 
nire, în care au evoluat forma
țiile :

ROMANIA : Toader — C. Po
pescu, Lungu, Tofan, Hodorcă — 
Năstase, Coman — Doza, L. 
Constantin, Nistor — Caragea, 
Vereș — Opriș, Munteanu (că
pitanul echipei), C. Gheo'rghe.

TUNISIA : Bencheik — Mocz, 
H. Kacem, Magtouf. Hattour — 
Bouganmi, Chebbi — Jerbi, Me- 
honachi, Benchik — Khalfallah, 
Farouni — Hadjacem, Imed, 
Ezzeddine.

Dimitrie CALLIMACHI

CUPA DAVIS
Intr-una din semifinalele gru

pei mondiale a Cupei Davis, e- 
chlpa Suediei a întrecut, la Bra
ga, formația Cehoslovaciei cu 
scorul de 4—1, calificîndu-se în 
finala competiției. Nordicii au 
învins tn toate partidele de 
simplu : Carlsson — Mecir 6—0,
6—2, 6—4, Edberg — Srejber 3—6.
6—4, 6—3, 4—6, 7—5, Pernfors — 
Srejber 5—7, 6—0, 6—0, 7—5, Ed
berg — Mecir 6—4, 9—7, în timp 
ce gazdele șl-au adjudecat nu
mai dublul : Mecir, Smld —
Jarryd, Edberg 7—5, 6—2, 6—4. In 
cealaltă semifinală, Australia 
conduce, la Brisbane, echipa 
Statelor Unite cu 2—1: McNamee
— Gilbert 2—6, 6—3, 3—6, 6—0, 
6—1 ; Cash — Mayotte 4—6, 6—1, 
6—2, 6—2 ; Cash, Fitzgerald — 
Flach, Annacone 10—8, 6—1, 5—7, 
H—13, 7—9. în meciuri de baraj 
pentru rămlnere în grupa de 
elită. India — U.R.s.s. 4—1, R.F.G.
— Ecuador 3—0, Spania — Noua 
Zeelandă 3—0 Paraguay — Da
nemarca 2—1, pînă la închiderea 
ediției.

rmerîdwitfîe
BELGIA (ei a 6-a). Anderiecht 

Bruxelles —. Beerschot 5—o ; La 
Clan toise — Charleroi 0—0 ; Ber- 
chem — Molenbeek 0—2 ; Seraina
— Kortrij.k 2—1 ; Waregem — 
Standard Liege 1—0 ; Antwerp —■ 
Mechelen 1—2 : F.c. Liege — Ra
cing Jet 3—0 ; Cercle Bruges —■

'Lokeren 0—2 ; Beveren — F. C.
Bruges 2—?. In clasament : F.c. 
Bruges — 10 p. Anderlecht — » 
o, Beveren — 9 p.

ITALIA (et. 4). Ascoll — Ave- 
llno 0—1 ; Atalanta — Empoll 
1—0 : Como — Brescia 1—0 ; Fio
rentina — udlnese 0—1 ; Inter- 
nazionale — A.S. Roma 4—1 ; 
Juventus — A.C. Milan 0—0; Napoli
— Torino 3—1 ; Verona — Samp- 
doria 1—1 / clasament : 1. Juven
tus 7 p, 2. Napoli 6 p, 3. Como 
6 p... 15. Brescia 1 p, 16. Udlnese
— 5 p.
• In etapa a 10-a a campiona

tului scoțian, Dundee United, ad
versara Universității Craiova în 
Cupa U.E.F.A., a Întrecut acasă pe 
Falkirk, cu 2—0. Dundee con
duce cu 17 p, urmată de Celtic, 
so 16 p.

VOLEI
Polonia — R.P. Chineză 3—0 șî 
Japonia r— Italia (disputate sim- 
bătă) 3—2 : pentru locul 9 s 
Polonia — Japonia 3—0 ; pen
tru locul 11 : Italia — R.P. Chi
neză 3—0 ; turneul 5—8 : Cuba
— Cehoslovacia 3—1 si Franța
— Argentina (disputate sîmb'ă- 
tă) 3—1 ; pentru locul 7 : Ar
gentina — Cehoslovacia 3—0.
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