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,Cupa fărilor latine" la judo Proletari din teate fărife, uniM-nd I

SPORTIVII ROMANI - ÎNVINGĂTORI
LA 6 DIN CELE 7 CATEGORII

Un frumos succes au repur
tat sportivii români simbătă, 
tai Sala Rapid din Capitală, la 
finele competiției internaționa
le de Judo „Cupa țărilor lati
ne": victorii la șaso din cele 
șapte categorii de greutate: 
Dragoș Bolbose (superușoară), 
Iile Șerban (semiușoară), Geor
ge Ciuvăț (ușoară), Dan Rad 
(semimijlocie). Adrian Clinei 
(semigrea) și Mihai Cioc (grea), 
trofeul revenind astfel echipei 
României.

In cealaltă 
a aluna un_
Dragoș Bolbose, 
clar la puncte 
spaniolul Fer- 
ciștigase prin

[F

if
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puncte (yuko)! 
mifinală. Insă, 
țudolsa român, 
care dispusese 
(waza-ari) de 
nando Bias și _ _ 
jrusei-gachi In fața lui Peronne. 
In semifinală, Bolbose l-a În
trecut înainte de limită, prin 
ippon (osae-komi), pe Segers, 
iar finala sa cu Peronne a în
cheiat-o In secunda 18 cu un 
atac (kata-guruma), excelent 
finalizat, direct în ippon! Cam
pionul european de anul trecut 

al categoriei semi- 
ușoare. Ilie 
ban, a obținut vic
toria la limită in 
prihiul meci, cu 
spaniolul Lorenzo 
Francisco, după 
care a dispus prin 
ippon de Adrian 
Neagu. în semifi
nală Serban l-a 
învins la puncte 
(yuko) pe belgia
nul Yves 
după care 
rit primul 
trecîndu-1 
culos la 
(koka) pe

La

alt

Șer-

Ilie Șerban (dreapta) intr-un atac la picioa
rele belgianului Yves Enqelen

Foto : Vasile GEORGESCU
prima categorie de greu- 
superușoară, favoritul nr. 

european

La 
tate, . . . 
1 era vicecampionul 
en-tltre Gheorghe Dani. El a 
trecut de belgianul Claude Se
gers. pe care l-a învins prin 
ippon, dar, apoi, a pierdut sur
prinzător la puncte (n-a putut 
să evite două atacuri cotate 
cu koka) în fața lui Slelieă 
Pătrașcu. Chiar si cu această 
inîrîngpre. Dani s-a calificat in 
semifinale. întîlnindu-1 pe 
francezul Laurent Peronne, dar 
a pierdut și această partidă la

Engelen, 
a cuce- 

l loc, în- 
specta- 
puncte 

F rancis- 
co. La „ușoară", 
George Ciuvăț a 
avut două meciuri 
dificile 
sa, pe 
cîștigat 
deplin meritat. Mai 
întîi, a obținut 
victoria la puncte 
(koka) in fața 
belgianului Chris
tian 
care 
clar 
(waza-ari) pe spa
niolul Manuel Men
dez. In semifinale, 
Ciuvăț i-a domi
nat pe france- 
Taurines, obținind 

Cu

în seria 
care le-a 

însă pe

Devos, după 
l-a 
la

învins 
puncte

zul Philipe 
victoria prin yusel-gachi. 
aceeași decizie a ieșit învingă
tor si in finala cu Stănică Ol- 
leanu.

TInăruI Dan Rad avea mai 
puține șanse de reușită la star
tul Întrecerilor de la „semlmij- 
locle". favorit! Jiind francezul 
Frederic Feuillei și Florin Las- 
cău. în cele din urmă însă,

Costin CHIRIAC
(Continuare In vag a 4-a)
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Un frumos succes al sportului românesc

DUBLĂ VICTORIE ÎN C C E LA POPICE
Ecliipclc Eiccfromurcș Tfi.

SZEGED, 13 (prin telefon), 
în localitate s-a disputat tur
neul final al „Cupei Campio
nilor Europeni" la popice, edi
ția 1986, la care echipele cam
pioane ale României — ELEC- 
TROMUREȘ TG. MURES (t) 
și AURUL BAIA MARE (m) — 
au obținut un frumos succes, 
cîștigind trofeul. Victoriile rea
lizate oonfinmă valoarea ridica
tă a sportului popicelor din ța
ra noastră, laureat la numeroase

Flurcs (1) $1 Aurul Baia nare (m)-medalii ac aur
competiții mondiale și europe
ne. De menționat, valoarea in
ternațională ridicată In ierar
hia europeană a celor două e- 
chipe cistigătoare. In special a 
formației Electromuras oare în 
ediția din anul trecut a compe
tiției continentale a obținut me
dalia de argint, pentru ca a- 
cum, după o luptă pasionantă 
cu cele mal bune șase echipe 
continentale, să cucerească 
laurii întrecerii.

Felicitări celor două 
care au reușit această 
cabilă performanță I

Campioanele noastre au în
ceput turneul final cu rezultate 
ridicate, atit Electromureș, cit 
și Aurul devenind, după primul 

ale 
Tg.

echipe 
remar-

tur, principalele favorite 
întrecerilor. Electromureș xB. 
Mure» a avut 2520 p, ea fiind 
urmată de K. K. Rijeka (Iugo-

(Continuare In nao i—31

Divizia A de fotbal, etapa a 8-a

„EUROPENELE" 6 PUNCTE DIN • •• 6!
REZULTATE TEHNICE

Victoria București 
Petrolul 
F. C. Argeș 
Corvinul 
Oțelul 
Steaua 
Univ. Craiova 
i.U" Cluj-Napoca __________
Chimia Rm. Vilcea — F. C. Olt

ETAPA VIITOARE

— Dinamo
— Gloria
— Rapid
— Jiul
— Sportul Studențesc
— F.C.M. Brașov
— Flacăra
— S. C. Bacău

1-1 
3-0
1-0
3-0 
0-1
2-0

1-2

(0-0)
(0-0)
(1-0)
(2-0) 
(0-0) 
(0-0) 
(1-0) 
(1-0) 
(1-0)

A F.C. Olt — la al doilea succes in de
plasare © Petrolul, Corvinul ;i „U“ Cluj- 
Napoca, victorii lejere Universitatea 

Craiova, la prima victorie

Joi 16 octombrie
„U* Cluj-Napoca 
Gloria
Sportul Studențesc
Vineri 17 octombrie 
F. C. Olt
Simbătă 18 octombrie
S. C. Bacău 
Dinamo 
Jiul
Rapid
F.C.M. Brașov

>

— Univ.
— Steaua
— Flacăra

Craiova

— Victoria

- Chimia
- Petrolul
- Oțelul
- Corvinul
- F. C. Argeș

S-a încheiat turul I al Diviziei A la handbal (m) (Cronicile 
în pag. 2—3)

STEAUA Șl H.C. MINAUR BAIA MARE-ÎNVINGĂTOARE
Ieri s-a încheiat turul I al 

Campionatului masculin de 
handbal. La Baia Mare, campi
oana tării, Dinamo București, a 
suferit primul eșec în fața e- 
chipei H. C. Minaur. Se cunosc 
acum cele sase echipe care vor 
lupta pentru titlul de campioa
nă : Steaua, „Poli" si Universi
tatea Craiova (seria A). Dina-

portari excelenți — Nicoiae 
Munteanu (Steaua) și Alexan
dru Buligan („Poli") —, atmosfe
ră de deplină sportivitate pe 
teren si în tribune. După cum 
începuse partida, se părea că 
vom asista la o victorie facilă 
a bucureștenilor. care, în secun
da 56, conduceau cu 2—0, Du
mitru si Marc sancțtonînd

.ÎN DERBYURILE SERIILOR
Ghimeș dirijează din ce in ce 
mai bine atacul stelist, oferind 
baloane ideale lui Dumitru, ca
re egalează : 13—13 (min. 39). 
Echilibrul se menține pină la 
scorul de 17—17 (min. 54) cind 
Janto („Poli") este descalificat 
pentru trei eliminări ; Ghimeș 
înscrie de pe poziție de pivot 
(de menționat că a fost ținut 
„om la om" cea mai mare par
te a timpului de joc), ultimele 
două goluri ale meciului fiind 
semnate de Berbece, golgcterul 
meciului. De notat că în fina
lul partidei timișorenii au ratat 
două bune ocazii prin Nichifor 
Dobreseu, iar Alexandru Matei 
a irosit o aruncare de la 7 m 
(afară) cind mal erau 100 de 
secunde. Steaua, deși lipsitlă în 
continuare de Vasile Stingă,

(Continuare in pao 2-3)

Dumitru Berbece (cu mingea) și portarul Alexandru Buligan, fată 
in fată, doi dintre „actorii" principali ai partidei Steaua — Poli
tehnica Timișoara Foto : Aurel D. NEAGU
mo București, H. C. Minaur și 
Dinamo Brașov (seria B).

SERIA A
STEAUA — POLITEHNICA 

TIMIȘOARA 23—17 (10—11).
Numeroșii spectatori prezen'.l 
duminică dimineață în Sala 
Floreasca au avut ocazia să a- 
siste la una dintre cele mai 
frumoase partide de handbal 
din ultima perioadă, în care n-a 
lips t nimic : faze în m^re vi- 
tez’. gol'Ti re’Jizste climă ac
țiuni sub* „*„-uri ra
pide. raL'ări ..incredibile. doi

prompt două neglijențe în apă
rare ale studenților. Treptat, 
jocul se echilibrează, iar cei doi 
portari se anunță în formă 
mare... Semnificative în acest 
sens sînt cele trei contraatacuri, 
care s-au succedat lă ambele 
părți în minutul 29, dar Mun
teanu — de două ori 
— și Buligan — o da
tă — au parat aruncările 
de pe semicerc. Repriza se ter
mină cu avantaj de partea 
oaspeților. La reluare, timișo
renii își măresc avansul la do
uă goluri : 12—10 (min. 31), 
dar bucureștenii revin. Adrian

CLASAMENTUL
1. Steaua 8 7 1 0 19- 2 15
2. Dinamo 7 4 3 0 24- 5 11
3. Petrolul 8 4 2 2 11- 4 10
4. F. G Olt 7 5 0 2 11- 6 10
5. F. G Argeș 7 4 1 2 7- 4 9
6. „U" Cluj-Napoca 8 4 1 3 10- 8 9

S. C. Bacău 
Sportul Stud.

11-12.

7.
8.
9. Victoria

10. Corvinul 
Oțelul 
Univ. Craiova 
F.C.M. Brașov 
Rapid 
Gloria
Chimia

17. Flacăra
18. Jiul

13.
14.
15.
16.

8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
7

4
3
3
3
1
1
3
2
3
2
2
1

1 
2
2
2
4
4
0
2 
0
t
1
1

3
3
3
3
3
3
5
4
5
5
5
5

9
8
8
8
6
6
6
8
8
5
5
3

Printr-im șut puternic, din afara careului, Cămătaru (care nu se 
vede in imagine) a deschis scorul în meciul de ieri Victoria — 
Dinamo Foto : Aurel D. NEAGU

Azi, in Sala Sporturilor din Constanta

PRIMUL GONG ÎN TURNEUL FINAL
AL CAMPIONATELOR NAȚIONALE DE BOX

Sala Sporturilor din marele 
nostru port maritim este gata 
să-și primească oaspeții — 
participanții la turneul final 
al Campionatelor Naționale de 
box pentru seniori. La între
cere iau parte 110 pugiliști — 
cei calificați in urma dispute
lor „zonale", precum și mem
brii «lotului național. Cele mai 
populate categorii vor fi : „se
mimijlocie" cu 11 candidați ; 
„muscă", „cocoș", „pană" și 
„semigrea" cu cite 10.

Vor avea loc 93 de meciuri, 
programate în opt reuniuni, 
după cum urmează : luni de 
la ora ÎS : marți de la ora

15,30 și ÎS ; miercuri de la ora 
15,30 și 18 ; joi, semifinala I, 
de la ora 18 ; vineri, semifi
nala a II-a, de la ora 18 ; du
minică, finalele, de la ora 10.

De la federația-de speciali
tate am aflat că se va judeca 
la 5 mese, precum și cu juriu 
de control. Avem, deci, toată 
încrederea că actuala ediție a 
turneului final va fi scutită 
de „erori" de arbitraj. Sperăm 
să fie așa, mai ales că lista 
oficialilor este alcătuită nu
mai din arbitri-judecători pur
tători al ecusoanelor A.I.B.A. 
și A.E.B.A. : Petre Epureanu, 
Virgil Cazaca. Gabriel Dauria.

Victor Șchiopu, Gheorghe Că- 
lărașu, Ene Milică, Gheorghe 
Chivăr și Paul Dobreseu (toți 
din București), Mihai Voicu- 
lescu (Craiova), Ion Damian 
(Călărași), Grigore Dăncilă 
(Drobeta Tr. Severin), Ștefan 
Munteanu (Timișoara), Gheor
ghe Maidan (Cîmpulung Mus
cel), Nicu Ionescu (Brăila), 
Nicoiae Mocsar (Oradea) și 
Aii Rișaț (Constanța).

Nu ne rămîne decit Să urăm 
mult succes în actuala ediție a 
Campionatelor Naționale de 
box tuturor sportivilor, arbi
trilor ai organizatorilor 1



VOLEIBALISTELE GĂLĂȚENCE, ÎNVINGĂTOARE LA BUCUREȘTI I
In prima divizie feminină de 

volei s-au desfășurat, Ieri,___ _____ ------ ,____ __ . în 
cele două grupe valorice, parti
dele ultimei etape a turului. Eta
pa a fost dominată de întilnlrea 
din Capitală, dintre Dinamo și 
CSU-IMN Galați, presupusele 
concurente ale campioanei <Uni- ---- — . ■ - ac.versltatea CFR Craiova) și in 
tuaia ediție.

FEMININ
Grupa I valorică

DINAMO BUCUREȘTI — CSU- 
IMN GALATI 1—3 (—12, —7. 2, 
—6). Fostele campioane nu se 
regăsesc ! Ele au pierdut din nou 
pe teren propriu (pentru a treia 
oară din 3 meciuri 1), evoluînd 
in aceeași notă modestă in care 
au început sezonul. In prima 
parte a setului I. gălățencele au 
greșit însă majoritatea serviciilor.- 
permițînd gazdelor să se detașeze 
Ia 11—4 și Î2—6 Introducerea tn 
teren a Danielei Sîngeorzan și 
seria de servicii bune ale Danie
lei Dinică le-au situat apoi pe 
studente în poziție dominantă, 
dlndu-le cu ușurință cîștlg de 
cauză în set și lansîndu-le în ur
mătorul irezistibil la 14—2. De - 
aici, relaxare prematură tn te
renul gălățean, echipa lui Traian 
Vilsan revenindu-și cu greu, după 
un set (al treilea) cedat fără 
drept de apel. în al patrulea 
raportul real de forțe s-a resta
bilit... Arbitrii C. Pltaru $1 V. 
Vrăjescu au condus ireproșabil 
echipele : DINAMO — Doina Mo- 
roșan, Doina Dimofte, Irina Ve- 
llcu, Maria Chitic, Georgeta Ene. 
Any Ene (Daniela. Coșoveanu, 
Cristina Pirv, Ottilia Szentkovlcs); 
CSU-IMN — Speranța Gaman, 
Daniela Sîngeorzan, Cristina Bu- 
zllă, Gabriela Cojocaru, Daniela 
Dinică, Crina Răuță (Ileana Ber- 
dllâ, Alina Mocanu). Mențiuni 
speciale pentru Junioarele Sîn
georzan si Pirv. (A. B.).

UNIVERSITATEA CFR CRAIO
VA — PENICILINA IAȘI 3—0 
(6, 13, 4). Sală arhiplină, la un 
meci frumos, dominat copios, cu 
excepția setului secund, de echi
pa campioană. Cele mai bune : 
Mirela Popoviciu, Monica Șuș- 
man șl Violeta Dinu, respectiv 
Gabriela Copcea. Arbitri : V. 
Ranghel șl D. Rotaru (M. DIN- 
CA, coresp.).

DACIA PITEȘTI — CSM LI
BERTATEA SIBIU 3-0 (3, 8, 2). 
Meciul a fost tot timpul la dis
creția gazdelor, de la care s-au 
remarcat Corina Holban, Mlhaela 
Marian și Victoria Baneiu. De la 
oaspete a jucat mai bine Anca 
Ștefan. Arbitri : Gh. Ferariu șl 
V. Dumitru (Narcisa FEȚEANU, 
coresp.).

condus la un moment dat cu 
12—3, oaspetele au slăbit replica, 
iar bucureștencelg — care au 
greșit mal puțin execuțiile și au 
avut un blocaj mal eficient, pre
cum șl flnaluri de set bune — 
au învins pe merit. Remarcări : 
Elen Dlaconu, respectiv Marllena 
Dubinciuc, Arbitri : O. Manițiu 
și N. Grigorescu (N. MATEESCU)

FLACARA ROȘIE BUCUREȘTI 
— OLTCIT CRAIOVA 3—2 (13,
—13, —8, 11, 10). Meci extrem de 
disputat, pe parcursul a peste 
două ore, cu spectaculoase schim
bări de situații în primele două 
seturi șl in primele Jumătăți ale 
ultimelor două. Ambele echipe 
au jucat bine in apărare, dar de 
la lidera grupei, Flacăra roșie, 
era de așteptat mai mult în toa
te compartimentele. Cele mai 
bune : Viorica Birsășteanu și 
Cornelia Colda, respectiv Lucre- 
ția Mirea și Aurelia Dobre. Ar
bitraj bun : 1. Stoica și ' 
delcu (A. B.).

GIGCL BRAȘOV — 
CONSTANTA 3—2 (—9,
12, 8). Partidă dinamică, 
vă, echilibrată. Gazdele

mult, în vreme ce dinamoviștii 
au acționat mai în forță. Doar 
în primele minute meciul s-a 
.ridicat la cota unui derby, așa 
cum erau odinioară întllnirile 
dintre cele două formații. în se
tul secund Dinamo a condus cu 
13—6, dar s-a văzut depășită | 
(13—14), introducerea inspira a a I 
lui Vrîncuț la jdlnamoviști sal- I

I

A. Ne-
FARUL
S, -14, 
atracti- 

. _________ _ au fost
mai bune spre final. Evidențiate : 
Monica Pătrașcu, Melania Streza, 
Dana Nicolaescu, respectiv Mirela 
Cazangiu și Maria Enache. 
bitri : Al. Ignat șl (C. GRUIA, coresp.).

G.
Ar- 

Opaiț.

Campionatul

7. Flacăra roșie 5 5 0 15: 5 10
8. Farul 5 3 2 11: 6 8
9. Oltcit 5 2 3 10:12 7

10. GIGCL 5 2 3 10:12 7
11. Calculatorul 5 2 3 9:12 7
12. Chimia 5 14 5:14 6

va___ ______ continua cu 
primele turnee pe grupe valorice, 
la Iași șl, respectiv, Brașov (28 
octombrie — 1 noiembrie).

MASCULIN
fi-auIn campionatul masculin 

jucat partidele etapei a n-a (pri
ma grupă) și a m-a (grupa se
cundă) .

Grupa I valorică
DINAMO BUCUREȘTI — EX

PLORĂRI ȘTnNȚA BAIA MARE 
3—0 (7, 14,9). Joc aproape anost, 
eu puține faze de mare tensiune. 
Băimărenil au combinat mai

1. unlv. CFR 5 5 0 15: 4 10
2. CSU-IMN 4 3 1 11: 5 7
3. Penicilina 5 2 3 8:10 7
4. Dacia 5 2 3 6: 9 7
5. Dinamo 914 7:13 6
8. CSM Libertatea 4 13 3 dl 5

Grupa a Il-a 
CALCULATORUL 

■ CHIMIA R'ii.

valorică
BUCUREȘTI 

VÎLCEA 3—1 
(—12, 11, 11, 8). Joc de slabă fac
tură tebnlcă, cu frecvente greșeli 
de ambele părți, mai ales la pre
luare și servicii. După ce au 
clștigat primul set. In eare au

vînd situația. După cartonașele 
roșii (puncte) primite de Arbuzov 
și de antrenorul băimărean Al. 
Manț (ambii pentru proteste la 
deciziile arbitrului principal), Di
namo s-a distanțat, cîștigînd șl 
setul 3. Evidențieri : Căta-Chițiga, 
Girleanu, Pop, respectiv Manole 
și Ignișka. Arbitri : C. Manițiu 
șl N. Găleșeanu (S. NORAN).

ELCOND DINAMO ZALAU — 
A SA ELECTROMUREȘ TG. MU
REȘ 3—1 (-7. 3, 8, 4). Cu ex
cepția primului set, gazdele au 
dominat clar partida, remarcln- 
du-se prin servicii puternice, 
combinații la fileu și bună apă
rare In linia a n-a. Cei mai 
buni : Clonțos, Tutovan, Tămă- 
șan, respectiv Simpetrean șl Ma- -----. . . .. . . — _ . . ccavei. Arbitri : N? Dobre ’ șl 
Buboi. (N. DANCIU, coresp.).

Grupa a Il-a valorică
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

CSMU SUCEAVA 3—0 (12, 13, 9). 
Cu servicii șl blocaje eficiente, 
studenții au obținut o nouă vic
torie. Oaspeții s-au remarcat mai 
ales in setul secund, cind au și 
condus cu 8—0, după care n-au 
mal făcut față Jocului comblnativ 
al gazdelor. S-au —**— ’ ' — 
lip, Cionca, C "2 
Costenluc și Mogoș. _____ _ ___
Niță și M. Herța (C. CREȚU. 
coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — CSM 
DELTA TULCEA 3—0 («, 8, 13). 
Victorie categorică a gazdelor 
intr-un Joc frumos, mai ales în 
setul 3, foarte disputat. Eviden
țieri : Zamfir, Sterea, Ferariu, 
respectiv Sîrbu și Alexandrescu. 
Arbitri : Al. Dragomir șl D. 
(C. GRUIA, coresp.).

RELONUL SAVINEȘTI — 
PID BUCUREȘTI 3—0 (6, 6, 
Remarcați.: Buruș, Vițelaru, 
tron, respectiv “ ~' 
Oboroceanu. “

STEAUA STILUL Ei, DOAR DUP
2 (0} 
0

I
I 
I
I
î
I
I

S-au evidențiat Fi- ■ 
Grădinarii, respectiv I 
Mogoș. Arbitri : M. I

Pop

STEAUA
F.C.M. BRAȘOV

Stadion Steaua ; foarte
bun ; timp frumos ; spectatori — 
•circa 20 000. Șuturi : 28—10 (pe
poartă : 9—6). Cornere : 13—2. 
Au marcat! IOV AN (min. 50) și 
CIREAȘĂ (min. 79).

STEAUA : stîngaciu — IOV AN, 
Bumbescu, BELODEDICI, Wels- 
senbaeher — Ivan (min. 46 L. 
BĂLAN), Majaru (min. 76 Ci
reașă), BOLONI, Balint — LĂ
CĂTUȘ, Pițurcă.

F.C.M. BRAȘOV : ȘANTA — 
Șt. Vasile, Naghl, ȘTEFĂNESCU, 
S. Bălan — Șerbănlcă, AVADA- 
NEI (min. 71 Șulea), Mărgărit 
(min. 71 Mandoca), Kadar — 
Kramer, BARBU.

A arbitrat bine V. Curt . (Med
gidia) ; la linie : Gr. Macavel (De
va) șl Gh. PIrvu (Constanța).

Cartonașe galbene : MANDOCA. 
La speranțe : 4—0 (3—0).

.. .........  ■ i ——
O primă repriză dominată de 

Steaua, dar fără viteza de joc 
și ruperile de tempo cu care 

Ine obișnuise echipa noastră cam
pioană. Replica formației bra
șovene a fost promptă. replie

rile succedate de dublajul in 
apărare stăvilind foarte multe 
dintre atacurile formației gazdă. 
In plus, oaspeții au și inițiat 
cîteva contraatacuri (mai cu 
seamă pe flancul drept. prin 
Avădanei), care au pus în mai 
multe rînduri în dificultate li
nia defensivă a bucureștenilor. 
în atari condiții, timpul se 
scurgea fără ca deschiderea 
scorului (atît de mult dorită de 
spectatori) să se producă. Două 
lovituri libere (în minutele 4 
și 9), de la marginea careului, 
au rămas fără rezultat, Bbloni 
greșind cu puțin ținta. A ur
mat, în min. 10, o bună situație 
a brașovenilor, la cap'ătul unui 
atac în „trei" Kadar a șutat 
puternic, dar Stîngaciu a fost 
la post. Oaspeții se „închid" în 
fața suprafeței de pedeapsă și 
astfel atacurile steliste se 
„sting" în majoritatea cazuri
lor. Bbloni încearcă mereu șu
tul de la distanță si tn min. 24, 
„bomba" lui de la 18 m este 
scoasă cu un reflex uimitor de 
Șanta, exact de Ia vinciul por
ții. Apoi, în min. 31, Majaru 
trimite balonul în „transversa-
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(C. NIȚA, coresp.).

DUBLĂ VICTORIE iN C.C.E. LA POPICE
fUrmare din vag 1)

slavia) eu 2485 p si Deiep Sze
ged (Ungaria) cu 2474 p. Aurul 
Baia Mare, avînd o evoluție ex
celentă in primul tur, a luat 
un mare avans, cum rar se în- 
timplă In competițiile interna
ționale, conducînd cu 100 p față 
de a doua clasată 1:1.
5455 p, 2. Medvesceak 
(Iugoslavia) 
Morfelden 
5330 p.

în ultima 
etapa a doua, 
dotîă campioane românești 
Jucat la fel de bine, 1_.

Aurul
Zagreb 

5355, 3. Olimpia 
(R. F. Germania)

zi a turneului, în 
decisivă, cele 

* .‘I au
____  _ ___ ___ ■ ' , reușind 
din nou punctaje mari : Elec-

tromures 2486, iar Aurul 5369, 
ceea ce le-a adus victoria fina
lă. intr-o competiție în care au 
făcut dovada unei valori remar
cabile.

CLASAMENTE FINALE : Fe
minin : 1. ELECTROMUREȘ
TG. MUREȘ (Doina Tegean, 
Rodica Baciu, Melinda Demeter, 
Dona Bartha, Ibolya Mathe. Ol
ga Psihas), 4996 p, 2. Delep 
Szeged 4978 p, 3. K. K. Rijeka 
4976 p. Masculin : 1. AURUL
BAIA MARE (Stelian Boarju, 
Alexandru Naszodi, Ernest 
Gergely. Alexandru Szekely, 
Iosif Tirsmănar, Marian An
drei) 10834 p, 2. Olimpia Mor- 
fdden 10667 p. 3. Medvesceak 
Zagreb 10648 p.

SCOR EGAL
I VICTORIA 

DINAMO

I
I
I
I
I
I
I
I
I

DUPĂ 0 PARTIDA I
1 (0)
1 (0)

Stadion Dinamo ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 9 000, Șnturi : 8—15 (pe
poartă : 4--8). Cornere î 4—7. Au 
marcat : CAmAtaru (min. 57) 
șl URSU (min. 82, din penalty).

VICTORIA : NIȚU — Vlad, 
ZARE, Mlrea, TopoHnsehl (min. 
46 Mânu) — Săndol (min. 74 Tlr- 
chlneci). Balaur, P. Petre — Tăl- 
nar, URSU, Nica.

DINAMO : Moraru — Rednlc. 
Movilă. Andone, STANESCU — 
LUPESCU, Mlhăescu, Dragnea 
(min. «9 Suciți), Varga — Văl- 
dean (min. 48 Damaschln I), CA
mAtaru.

A arbitrat foarte bine M. Nleu- 
lescu ; la linie : E. Pătrașcu șl 
T. Badea (toți din București).

La speranțe : 0—3 (0—2).

Meciul de ieri de pe stadionul 
din Șoseaua ștefan cel Mare a 
oferit publicului, mai ales în cea 
de a doua Jumătate-a Tul, un joc 
destul de animat, cu acțiuni fru
moase de atac șl faze fierbinți la

ambele porți. Dinamoviștii au do
minat in cea mai mare parte • 
timpului, au șutat mai mult la 
(șl pe) poartă, și-au creat ocazii 
de gol mal numeroase, dar n-au 
reușit să obțină ambele puncte 
deoarece la finalizare nu s-au 
descurcat pe măsura așteptărilor. 
De altfel, Cămătaru — aflat Ieri 
tn mare vervă — a fost cam sin
gurul care a pus Cu adevărat 
probleme apărării adverse, Inclu
siv portarului Nlțu. Ce-1 drept 
Insă, și Victoria s-a apărat des
tul de bine, iar Nițu a avut cî
teva intervenții de mare efect, 
ea șl Zare in min. 73, cind s-a 
opus salvator la mingea șutată 
de Rednlc. Pe de altă parte, tre
buie spus că, deși mai rare, ac
țiunile ofensive ale celor de la 
Victoria s-au dovedit uneori mai 
Incisive și periculoase, soidin- 
du-se, printre altele, cu golul e- 
gallzator, ca șl cu două bare an
terioare.

Din desfășurarea prime! repri
ze, am reținut — de partea di- 
namoviștilor — Îndeosebi șuturile 
lui Cămătaru din1 minutele 6, 12 
Șl 14, ca și „capul* Iui Dragnea. 
care, l-au pus in dificultate pe 
Nițu. Dar cei de la Victoria s-au 
aflat mal aproape de, deschiderea

A FOST GREU PÎNĂ LA PRIMUL
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DIVIZIA A LA
(Urmare din pag. 1)

Marian Mirieă si Cezar Dră- 
găniță, accidentați, a obținut o 
victorie meritată, eare o aduce 
în fruntea clasamentului seri
ei. Marcatori : Berbece 8. Du
mitru 6. Ghimeș 3, Cr. lonescu 
2 și Marc 1 pentru Steaua, res
pectiv Folker 5, Matei 4, Do- 
brescu 3, Popescu 2, P. Dan 1, 
D. lonescu 1 și Gal 1. Au ar
bitrat bine brașovenii R. An- 
tohi și I. Boschner.

Mihail VESA
UNIVERSITATEA CRAIOVA

— ȘTIINȚA BACĂU 14—18 
(4—10). Craiovenil au evoluat 
nepermis de slab, dezordonat, 
în timp ce oaspeții s-au impus 
pe merit după un joc îndîrjit. 
Au înscris : M. Gabriel 5. Do- 
beanu 3, Prică 3. Dumitru 1, 
Barcan 1, Giurgiu 1 pentru 
gazde, respectiv Bondar 7, 
Berbecaru 3, Vasilca 3, Zam
fir 2, Gîrlescu 2. Ichim 1. Au 
condus : V. Dăncescu si J. Ma- 
teescu, ambii din București. 
(ȘT. GURGUI — coresp.).

INDEPENDENTA CARPAT1 
MÎRSA — A.S.A. ELECTRO
MUREȘ TG. MUREȘ 30—17 
(14—8). Au marcat -. Beciche- 
ri 13, Bokor 4, Tătaru 3. Cor
nea 3, Cojocaru 3, Paraschiv 2, 
Omer 2 pentru învingători, 
respectiv Ciobanu 4. Bădău 3, 
L Moldovan 3, Rotar 3, Ades- 
pii 2, R. Moldovan 2. Arbitri : 
A. Simion și V. Stanei u, ambii 
din Ploiești. (M. VERZESCU — 
coresp).

SERIA B
H. C. MINAUR BAIA MARE

— DINAMO BUCUREȘTI 33—31 
(18—17). Derby-ul din Sala 
sporturilor „Dada" din Baia 
Mare, la care au asistat peste 
< 000 de spectatori, a oferit o 
dispută de ridicată valoare teh
nică. Trebuie spus de la bun 
Început că dinamoviștii au ve- 
ntt cu Intenția de a-și înscrie 
o victorie tn această etapă de
cisivă pentru clarificarea pozi- 
ttal ki clasamentul acriei B.

HANDBAL (m)
Dar, intenția este una, iar rea
lizarea ei. alta! Este adevărat 
că Dinamo s-a aflat la drma 
jocului plnă fai min. 24 (14—14), 
cind a condus cu 11—9 (min. 
20), 13—11 (min. 22) si 14—12 
(min. 23). în acest năstimp, 
Minaur a avut avantaj o sin- 
gmiă dată : 7—6 (min. 13). în 
primele 30 de minute ale jo
cului apărarea băimărenilor a 
fost relativ fragilă 6i avem în 
vedere atît pe portarii Petran 
șl Neșovici, dt și pe jucătorii 
din avangarda apărătorilor bu
turilor), astfel că Bedivan și 
Dogărescu au înscris aproape 
nestingheriți.

Abia in partea a doua a me
dului gazdele au echilibrat si
tuația, condudnd cu 2—4 go
luri, grație incisivității lui Mă
ricei Voinea, Covaciu si Po
rumb, dar și faptului că în ul
timele 5 minute ale partidei 
Petran „a închis" mai bine 
poarta băim'ăreană. Handbaliștii 
antrenați de Lascăr Pană si 
Petre Avramescu au obținut o 
victorie foarte importantă ea 
urmare a unei tactici inteli
gente de joc (mai ales după 
pauză) adecvată „armelor" 
adversarului de joc. Distonant 
apare faptul că arbitrii ieșeni 
D. Gherghlșan si V. Vlăduț au 
scăpat partida de sub control 
(deși trebuie remarcat csă au a- 
vut o misiune grea). Vom oferi 
ca exemplu momentele cind

LOTD-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
numerele extrase la tra- 
GEREA EXCEPȚIONALA pro- 
NOEXPRES DIN 12 OCTOMBRIE 

1986
FAZA I. EXTRAGEREA 1: 31 

«4 32 8 45 4 39 38 : EXTRAGEREA 
A n-a : » a u a ii < » î ; 
EXTRAGEREA A m-a : 31 2 12 U 26 71 20 13.

FAZA A n-a. EXTRAGEREA 
A IV-a : 43 37 31 33 35 10 ; EX
TRAGEREA A v-a : 31 U 28 6 18 
30 ; EXTRAGEREA A VT-a : 42 
45 15 43 37 26.

FOND TOTAL DE C1ȘTIGURI :
1.193.393 1C4.

antrenorii dinamoviști au pă
truns Jn suprafața de joc și nu 
au fost sancționați. Abia In 
min. 46 i «-a arătat cartonașul 
roșu antrenorului Valentin Sa- 
mungi, poate pentru a se re
para greșeala neacordării acele
iași... culori lui Ghiță Licu în 
minutul 18. Au înscris : M.
Voinea 11, Porumb 8, Covaciu
5, Boroș 4, Halmagyi 3, Marta 
2, Răd ulescu 2 pentru Minaur, 
respectiv Bedivan 8, Dogărescu
6, Durau 5, Flangea 4, Gra- 
bovschi 3, Antonescu 2. Moca
nu 2 si Jianu 1.

Ion GAVRILESCU
DINAMO BRAȘOV — DA

CIA PITEȘTI 29—24 (16—15).
Marcatori : Roșea 10, Nicolescu 
10, Micle 4, Cian 3. Donosa 1, 
Pantilimon 1 pentru gazde, 
respectiv Cozma 8, Mihăilă 7, 
Bogdănescu 5, Barbu 3, Pantea 
1. Au condus craiovenii VI. Co
jocaru și I. Mihăilescu. (V. 
SECĂREANU — coresp.).

CONSTRUCTORUL ORADEA 
— METALUL BISTRIȚA 34—24 
(18—11). în premieră, hand
bal de Divizia A în Sala spor
turilor din Orașul Dr. P. Gro
za, unde un public numeros a 
aplaudat victoria orădenitor. Au 
Înscris : Kapornay 9. Crlstache 
9, Tudor 6, Mirza 3, Vranău 3, 
Baril 2, Porumb 2 pentru în
vingători, respectiv Termure 9. 
Tețcu 5, Cojocaru 4, Dan 2, 
Lăchner 2, Giurgiucă 1 și Fur- 
dui 1. Au arbitrat : Al. Csoma 
si V. Ferencz, ambii din Sf. 
Gheorghe. (V. SERE — coresp.).

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 12 OCTOM

BRIE
1. Victoria București — Dina

mo x ; 2. FX. Argeș — Rapid 
București 1 ; 3. Oțelul Galați — 
Sportul Studențesc 2 ; 4. Chimia 
Rm. V. — F.C. Olt 2 ; 5. „U“ 
Cluj-Napoca — S.C. Bacău 1 ; 6. 
Atalanta — Ascoll x ; 7. Avellino 
— Como x ; 8. Fiorentina — Ju
ventus x ; 9. Milan — Internazlp- 
nale x ; 10. Roma — Brescia 1 ; 
11. Sampdoria —Napoli 2 ; 12. To
rino — Empoli 1 ; 13. Udinese — Verona x.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
1.724.080 lei. din care 156.903 lei 
report la categoria 1.

I 
I
I 
I
I
I
I 
I
I

PETROLUL 3 (0)
GLORIA 0.

Stadion «Petrolul* ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
17 000. Șuturi : 20—6 (pe poartă : 
10—t). Cornere : 11—L, Au mar
cat : 1 GUȘE (min. »1), MO
CANU (min. 70), DRAGAN 
(min. 73).

PETROLUL : Liliac — Pancu, 
BUTUFEI, ȘTEFAN, P. Gușe — 
MOCANU, Pitulice, O. Grigore 
(min. 60 I. SOLOMON), I. GUȘE 

— Cismaru (min. 40 DRAGAN), 
Cr. Ene.

GLORIA : Cristian n — Năs- 
tase, Trandafir, P. STOICA, Tul
pan — Șumulanscjil, Zahlu, Stoi- 
ehiță, KRAMER — Profir (min. 
76 Timiș), FI. Grigore (min. 76 
Marcu).

A arbitrat foarte bine M. Neșu ; 
la linie : T. Bone (ambii din O- 
radea) și J. Grama (București).

Cartonașe galbene : FL. GRI
GORE, P. STOICA.

La speranțe : 2—1 (0—1).

PLOIEȘTI, 12 (prin # telefon). 
La jumătatea partidei* de la 
Ploiești foarte mulțj vorbeau

I DISPUTĂ DÎRZĂ ÎN DERBYUL
ICORVINUL 3 (2)

JIUL 0
Stadion Corvinul ; teren cu ga- 

Izon tn stare excelentă, dar mar
caj greu vizibil ; «mp frumos ; 
spectatori — circa 7 000. Șuturi : 
17—15 (pe poartă : 9—7). Cor- 

Inere : 7—6. Au marcat : PETCU 
(min. 37, din 11 m, șl min. 45), 
KLEIN (min. 89).

ICORVINUL :VIONITA — Nlcșa, 
Mărginean, DUBINCIUC, Tîmo- 
veanu — Mateuț, PETCU, KLEIN 
— Gabor (min. 77 Hanganu), Co- 

Ijocaru (min. 69 Bozga), VAETUȘ.
JIUL : Toma — Vesa (min. 46 

Balaș), Florescu, SZEKELY, Sta
na — Găman, MULȚESCU, Bă- 

IlUță. TIMOFTE — B. Popescu. 
lasconi.

A arbitrat satisfăcător V. Tîto- 
Irov ; la linie : C. Olteanu (ambii 

din Drobeta Tumu-Severtn) șl 
I. Tărcan (Tg. Mureș).

Cartonașe galbene : NICȘA. 
. La speranțe : 7—0 (3—0).

HUNEDOARA, 12 (prin telefon). 
Rivalitatea sportivă existentă in
tre Corvinul Hunedoara și Jiul 
Petroșani a prilejuit un meci in

despre dificultatea intîlnirilor 
așa-zise ușoare. într-adevăr, 
după 45 de minute. în ciuda u- 
nei dominări autoritare, ambi
țioasa formație gazdă nu reuși
se să înscrie. Ceva mai mult, 
ocazia cea mai mare de gol o 
avuseseră oaspeții, la singura 
lor acțiune mai insistentă pe 
poartă din această repriză, dnd. 
la capătul unei prelungite șar
je, fundașul stingă Tulpan a 
șutat puternic pe jos, portarul 
Liliac n-a mai putut interveni, 
dar balonul a lovit stîlpul din 
dreapta al porții ploieștene. 
Era minutul 3 și gazdele aveau 
să rămînă, așa cum spuneam, 
cea mai mare parte din timp in 
jumătatea de teren a oaspeților, 
periclitiî.nd mai mult prin lo
vituri de la distanță poarta a- 
părată cu siguranță de Cristian 
II.

Cu totul altfel va fi jocul 
Petrolului după pauziă, cind In
troducerea lui I. Solomon a 
adus, după părerea noastră, 
ceea ce lipsea ofensivei elevilor 
lui Mircea Dridea : clarviziu- 
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teresant, lndlrjit, în care hunedo- 
renil au terminat cîștigători la 
un scor care ni se pare exage
rat. șl asta pentru că Jiul, In 
ciuda faptului că nu a putut pre
zenta cinci titulari (reținuți la 
lotul de Juniori, accidentați sau 
suspendați), a constituit o plăcu
tă surpriză prin jocul său de că
lită te, prin spiritul de luptă do
vedit de echipieri.

Corvinul Începe mal bine, are 
inițiativa, dar ratează in serie : 
în min. 2 — Dubinciuc ; min. 10
— Petcu, ,,cap“ peste „transver
sală* de la cîțiva metri , min. 14
— Szekely (Jiul)... autobară, min
gea revine la Petcu, dar Toma 
prinde ; min. 18 — Mateuț, șut 
foarte puternic ; min. 23 — Klein 
execută foarte bine o lovitură 
liberă de la 19 m, la Cojocaru, 
dar acesta ratează. In replică, 
Jiul se arată și ea destul de pe
riculoasă prin Băluță (min. 20',
— șut foarte puternic din lovi
tură liberă, loniță trimite în cor
ner) șl Lasconi (min. 31 — se află 
în bună poziție de șut la o min
ge venită de pe slînga). Scorul pu
tea fi deschis în min. 35: „talpă" 
Vesa asupra lui Klein în careu, ar
bitrul indică lovitură indirectă, e- 
xecutată de același Klein, dar

JUDI
șutul a< 
părătorii 
mal tîn 
de PET 
lovitură 
(făcut E 
după cu 
arbitrul 
noi 1-arr 
In 
excel?' Ji 
stă la b 
capul, di

După 
porta bl 
mare oc. 
re dribl 
care.il hi 
niță de\ 
trece pi 
cînd., L 
șutează 
respinge 
„transve. 
treilea ș 
respins < 
ținu a re, 
teresant. 
tează o 
86) KLE 
meciului, 
corner <

care.il


„pi- 
ines- 
3elo-

mu'lt 
cum 

>C și 
ianta 
două

48) 
t de 
-doi" 
nlti- 
i sui 
Ma- 

sxce-
61 
in 

rașo- 
'miin. 
anta, 
rului 
1, în 
aătu) 

djn

:hipa 
min- 
aare, 
rrtîl-
EA

REPETIȚIE» 
OTELUL O
SPORTUl STUD. 1 (OJ

Stadion „Oțelul" ; teren bun ;
timp frumos ; spectatori — circa
20 000. Șuturi : 10—9 (pe poartă : 
3—4). Cornere : 10—9. A marcat
ȚICLEANU (min. 71).

OTELUL : Călugăru — G. Radu, 
ANGHELINEI, Agiu, Popescu — 
M. Stan, ROTARU. Burcea, MI- 
HUȚ — Ralea (min. 75 Hangliluc), 
Antohl.

SPORTUL STUDENȚESC î Cris
tian — M. Popa (min. 25 Cristea), 
IORGULESCU. CAZAN, M. Mi
nau — ȚICLEANU, CORAȘ, BO- 
ZEȘAN, Pană Terheș (min. 85 
Stănici), HAGI.

A arbitrat în general bine Gh. 
Constantin (Rm. Vîlcea) ; la li
nie : C. Gheorghe (Suceava) — 
cu greșeli și M. Nlcolau (Bacău).

Cartonașe galbene : G. RADU, 
AGIU.

La speranțe : 2—2 (2—0).

GALAȚI, 12 (prin telefon). 
Joc aprig la Galați, purtat tn 
viteză, Oțelul atacind din 
start „cu toate pînzele", încer

[reușită] PENTRU GÂND
ci nd să reediteze o mai veche 
performanță din „Cupa Româ
niei". în pofida atacurilor, o- 
caziile se lasă așteptate, de
oarece bucureștenil, cu o apă
rare impenetrabilă șl foarte 
calmă, interceptează cu des
tulă ușurință, temperînd ela
nul gazdelor. în fața acestei 
situații, avînd un veritabil 
„baraj" în față, gălățenii în
cearcă șuturi de departe, așa 
cum vor face Rotaru tn min. 
6 și Anghelinei în min. 28. O- 
fensiva insistentă a gazdelor 
se dovedește sterilă, ca urma
re a jocului foarte activ al lui 
Iorgulescu și al „controlului" 
pe care-1 exercită Coraș care 
joacă într-o poziție retrasă, 
filtrînd toate mingiile. în min. 
32, Ralea ratează un moment 
extrem de favorabil, trimițînd 
cu capul în brațele Iul Cris
tian.

După pauză, fața jocului se 
schimbă, studenții încep să 
preseze poarta adversă, dar In 
această perioadă Ralea, scăpat

singur in min. 56, are un cu
loar liber, dar, în loc să șu- 
teze dintr-o poziție excelentă, 
mai driblează o dată și pierde 
mingea. în aceste minute, stu
denții bucureșteni joacă cu o 
anume degajare, lăsîndu-ne 
impresia că se mulțumesc cu 
un rezultat de egalitate. Dar, 
in min. 71, la o lovitură libe
ră acordată de pe partea 
dreaptă, în urma unui fault al 
lui G. Radu, fault contestat 
de gazde, Hagi execută, Boze- 
șan țîșnește pe partea stingă, 
centrează si ȚICLEANU înscrie 
cu capul. După gol, gazdele 
se năpustesc cu tot efectivul 
în atac, încearcă egalarea, 
dar, jucînd precipitat — așa 
cum era și firesc, pe măsura 
apropierii finalului — nu reu
șesc să concretizeze și pierd 
astfel un meci în care au lup
tat pînă la epuizare, dar ine
ficacitatea a împiedicat obți
nerea rezultatului de egalita
te. la care se așteptau.

loan CHIRILA

JOC ÎNTR-UN SINGUR SENS, CU GOLURI FRUMOASE

VICTORIE LA LIMITĂ, DAR MERITATĂ
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„U" CLUJ-NAPOCA 3 (1)
S. C. BACĂU o

Stadion Municipal ; teren foar
te bun ; timp însorit ; specta
tori — circa 10 000. Șuturi : 26—8 
(pe poartă : 11—3). Cornere :
12—6. Au marcat : FEȘNIC (min. 
12), CIMPEANU II (min. 62) și 
BUCUR (min. 71).

„U“ CLUJ-NAPOCA : Iașko — 
Meszaroș, CIOCAN, Poplcu, Do- 
brotă — MUZSNAI, FEȘNIC 
(min. 78 Neamțu), BUCUR — 
CIMPEANU n, Fișic, Biro I 
(min. 73 Boeru).

S. C. BACAU : Arvinte — An- 
drieș, Borcea, Arteni, VISCREA- 
NU — BURLEANU, C. Solomon. 
Tismănaru, Andronic (min. 63 
Pachițeanu) — Șoiman, Penoff 
(min. 46 Fulga).

A arbitrat în general bine NI- 
colae Voinea : la linie : M. Toncea 
(ambii din București) și Șt. Rotă- 
răscu (Iași).

Cartonase galbene : BORCEA 
FEȘNIC, MESZAROȘ.

La speranțe : 3—0 (1—0).e a ntită 
imo-
11 în 
it în 
ă de 
însă, 
ir-un 
rRSU 
it în 
min.

oa- 
î te
stări 
ători

CLUJ-NAPOCA, 12 (prin tele- 
ton). Chiar din primul minut 
„șepcile roșii" și-au făcut pre

zența la poarta băcăuanului Ar
vinte, Fișic relulnd afară, cu 
capul, centrarea lui Bucur. Ac
țiunile ofensive ale gazdelor au 
curs în valuri, „U“ dominînd 
categoric un adversar care s-a 
aglomerat to „treimea* sa și a 
aplicat un sever marcaj „om la 
om* cu scopul de a nu primi 
gol. în aceste condiții, „alb-ne- 
grli" au „tras" mereu jocul la 
margine, de. aici venind firesc 
centrările destul de periculoase, 
ea acelea din min. 15 și 17, ctad 
Cîmpeanu II l-a pus la grea în
cercare pe Arvinte. Mai ales la 
prima ocazie, portarul băcăuan a 
trebuit să se arunce serios, jos 
la colț, to dreapta, oprind golul 
care olutea în aer. In min. 29, pe 
un atac ratat de Meszaroș. Sport 
Club Bacău, în replică, re află 
tn superioritate numerică (4 con
tra 3), C. Solomon, pasează lui 
Viscreanu, ta stînga, dar acesta 
a intrat într-un unghi mort tră- 
gînd afară. Gazdele Ișl reiau jo
cul lor ofensiv, bine elaborat, 
șl tn min. 35 Ctmpeanu n zgu
duie bara tn urma unei lovituri 
libere directe, de la aproximativ 
24 metri. Loviturile de colț curg 
una după alta și, eu 3 minute 
înainte de finalul reprizei, asis
tăm la deschiderea scorului, tn

urma unei splendide faze: Ciocan ii lansează pe Meszaroș, ur
mează centrarea, Ctmpeanu II 
trimite, cu capul, de la 3 metri, 
Arvinte respinge și FEȘNIC, a- 
tent, reia balonul tn gol : 1—0.

Repriza secundă începe tot cu 
dominarea insistentă a echipei 
locale. ,,U“ accelerează mereu, 
este superioară echipei băcăuane 
pe toate planurile (fizic, tehnic, 
tactic), Cîmpeanu II si Muzsnai 
tși incintă suporterii prin fazele 
create. Dar... în min. 53, la un 
contraatac al oaspeților, Viscrea
nu... se „pierde" in fața lui Po- 
pleu, to careu, șl „tribunele" ră
suflă ușurate. Forțînd „desprin
derea". clujenii Înscriu în min. 
62 (gol' splendid realizat de CIM
PEANU n dintr-o lovitură liberă 
de la 18 metri) șl în min. 71 (prin 
BUCUR Ia excelenta fază creată 
de Muzsnai). „U“ insistă mereu 
și in min. 74 Boeru ratează cea 
mal mare ocazie a meciului (sin
gur cu portarul la circa 11 me
tri), iar Cîmpeanu n trimite, tn 
min. 90, peste „transversală*. Ci
frele din caseta tehnică a jocu
lui spun multe despre această 
totttoire.

Stelion TRANDAFIRESCU

PITEȘTI, 12 (prin telefon). 
Stadionul din Trivale. din nou 
neîncăpător, trăiește din plin 
febra partidelor animate.

Cum se anticipa, întîlnlrea 
cu Rapid a fost disputată, cu 
o primă repriză parcă prea as
pră, cu destule intrări tari 
(Pistol a pus contre, i s-a... 
răspuns, și el a părăsit tere
nul) ; în cea de a doua, cînd 
spiritele s-au calmat, s-a vă
zut un fotbal bun. Gazdele au 
obținut o victorie prețioasă și 
meritată. Rapid, replică bună, 
dar slabă la finalizare. Chiar 
din plecare, gazdele sint a- 
proape de gol, însă „capul" 
lui Radu II trece pe lingă ba
ră (min. 5). Peste două minu
te, fundașul Voicu este depo
sedat în careu ; în min. 15, 
Mânu scoate de la vlnclu ba
lonul trimis de Radu II din 
lovitură liberă de la 20 m ; in 
min. 19 a intrat mingea In 
poarta Rapidului, dar Mânu 
fusese faultat. în min. 21 ace
lași fundaș Voicu a trimis pe 
lingă poartă, ratînd o mare 
ocazie. Gazdele dominau și 
golul avea să vină în min. 25 : 
frumoasă combinație, pasă E- 
duard, trecere spectaculoasă de 
balon (pe la spate) a 
tinărului Grigoriu, pasă îna
poi și fundașul EDUARD 
finalizează printr-un șut pu
ternic de la 7 m. în min. 37, 
D. Zamfir a făcut o fază fru
moasă, dar a șutat afară. La 
poarta lui Speriatu am notat 
faza din min. 32, cînd Manea 
a șutat slab din poziție bună.

La reluare, am urmărit un 
joc bun, curat, disputat. în 
min. 50 Dumitru a salvat din 
fața porții goale, in min. 58.

F. C. ARGEȘ
RAPID ’ (1> 

0
Stadion „1 Mal* ; teren foarte 

bun ; timp Însorit ; spectatori — 
circa 14 ooo. Șuturi : 16—4 (pe 
poartă : 7—1). Cornere 1 0—0. A 
marcat EDUARD (min. 25).

F. C. ARGEȘ : Speriatu — Voicu, 
Ștefan, STANCU, EDUARD — 
BADEA, Balaur n, Bănuță — 
D. Zamfir (min. 87 Obreașcu), 
RADU H, GRIGORIU (min. 74 
Achlm).

RAPID : MÂNU — Marinescu, 
GRIGORE, I. Marin, Bacoș — 
Pistol (min. 32 Șt. Popa), Niță, 
DUMITRU — Țîrban, Țîră (min. 
62 Cojocaru), Manea.

Arbitrajul iul I. Coț (Ploiești), 
bun, autoritar ; la linie : I. Ve- 
lea (Craiova) și R. Nicoară (Tul- 
cea).

Cartonașe galbene : VOICU,
MARINESCU, BALAUR H.

La speranțe : 0—0.

la excelenta pasă a lui Țîr- 
ban, fundașul Marinescu a șu
tat puternic, dar pe lingă 
poartă, în rpin. 64 Mânu s-a 
remarcat la șutul „bombă" al 
lui Grigoriu, pentru ca in 
min. 71 poarta Rapidului să 
fie pur și simplu asediată t 
Eduard a șutat violent, min
gea a sărit din pieptul lui 
Mânu și după alte două re
luări în ..blocajul" advers a 
rezultat doar un corner. în 
min. 81 a ratat tînărul ’Achim 
(cap peste poartă, din poziție 
bună, la centrarea lui Edu
ard), iar replica Rapidului a 
venit în min. 87 cînd Șt. Po
pa a șutat puternic peste 
poartă. Era doar al patrulea 
șut, insuficient pentru remiza 
pe care Rapidul o urmărise.

Constantin ALEXE

AL DOILEA SUCCES ÎN DEPLASARE
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CRAIOVENII AU „SPART GHEAȚA"
CRAIOVA, 12 (prin telefon).

Jocul „curge" din start spre 
poarta lui Oană, atacurile cra- 
iovenilor sint foarte rapide, 
dar în faza de finalizare se 
ratează enorm. Șuturi multe in 
prima repriză (14), mai ales 
din afara careului, cornere la 
fel de multe, dar golul întîr- 
zie și „tribunele" mai puțin 
populate ca alte dăți sint gata, 
gata să-și piardă răbdarea. 
Tensiunea din tabăra craiovea- 
nă crește. O fac să crească 
Bîcu fin min. 11 întîrzie șutul 
din apropiere). Mănăilă si Iri- 
mescu (min. 17 — imensă du
blă ocazie de gol). Ungureanu 
(min. 18 —.șut razant) MSnă- 
ilă (min. 32 — șut slab). Des
chiderea scorului survine in 
min. 38: Ad. Popescu execută 
scurt. lateral, n lovitură libe
ră de Ia circa 35 m și TRTMES- 
CU șofează violent și balonul 
se duce... glonț tn plasa porții 
Iui Oană. Repriza se va înche

ia cu o altă mare ocazie irosi
tă de Biță în min. ’42.

După pauză, formidabil 
„forcing craiovean", punctat de 
o uriașă ocazie ratată de Cîr- 
țu (min. 46). de al doilea gol 
înscris în min. 48 (Geolgău aste 
faultat clar tn careu de Nistor 
și BÎCU transformă lovitura 
de la 11 m) și de o altă mare 
ocazie irosită de Biță In min. 
50. Din acest moment jocul se 
mai echilibrează, dar Flacăra, 
cu toate eforturile lui Marcu, 
nu poate depăși apărarea era- 
loveană. De partea cealaltă, 
Universitatea, eare joacă dîn ee 
în ce mai relaxat, înscrie din 
nou In min. 65' lovitură libe
ră. tot de Ia eirea 35 m, Cîrțu 
trimite o pasă lui BÎCU, aeesia 
pătrunde în eareu, trece sl de 
Oană si înscrie în poarta goa
lă. Pînă în final se mal puteau 
înscrie goluri, dar Biță (min. 
69. și 75) a ratat din apropiere, 
iar Cîrțu a șutat în bară în

UNIV. CRAIOVA 3 (1)
FLACĂRA 0

Stadion Central ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 15 000. Șuturi : 30—6 (pe 
poartă : 13—2). Cornere : 12—2.
Au marcat: IRIMESCU (min. 38), 
BTCU (min. 48 — din 18 metri și 
min. 65).

UNIVERSITATEA CRAIOVA 1 
Lung (min. 76 Racolțea) — Ad. 
Popescu, SANDOI, RADA, Un- 
gureanu t- Blca (min. <1 Ctrțu), 
MANAILA, Irlmescu, BÎCU — 
Biță, GEOLGAU.

flacara AUTOMECANICA 
MORENI : Oană — Mateescu. Ba
dea. Dumitrescu, Nistor — Preda, 
Călin (min. S3 ȘTEFANESCU), 
Paraschiv, Cojocaru — Stolctu 
(min. 76 Aelenei), MARCU.

A arbitrat foarte bine FI. Po
pescu ; la linte: D. lonescu 
(ambii din Ploiești) șl A. Gheor
ghe (Piatra Neamț).

La speranțe : 3—0 (3—0).
9 ............... .........■ ■

min. 85. Șj astfel. Universitatea 
a „spart gheața", obținînd pri
ma victorie In campionat.

I ____ r><’M'Tnneri J

RM. VILCEA, 12 (prin tele
fon). în Zăvoi, circa 7000 de 
spectatori au venit să vadă e- 
chipa lor reabilitîndu-se după 
acel 0—7 din etapa trecută. 
Numai că din debut partida a 
început altfel de cum ne aș
teptam.

Jucătorii ambelor echipe 
erau extrem de nervoși, motiv 
pentru care vreo șapte minute 
am văzut altceva decit fotbal: 
faulturi reciproce, răfuieli. în 
min. 9 Verigeanu a ratat de 
puțin un gol, trimițînd pe lin
gă bară, dar in min. 12 a în
scris: o centrare în eareu de 
la Teleșpan și VERIGEANU, 
în cădere, trimite In bară și 
de aici mingea Intră in poartă: 
1—0. Două faze care au de
monstrat că dacă ar fi jucat 
fotbal, calm, vîlcenii ar fi reu
șit mai mult... Repriza a fost 
Insă departe de a ne oferi fot
bal de bună calitate: joc la 
lntîmplare, lnrflcit, eu doar 
cinci șuturi spre poartă (am
bele echipe) și faulturi din a- 
bundență. Așa se explică apa
riția a trei cartonașe, Intre 
eare unul roșu pentru Manga
lagiu (min. 44), pentru acci
dentarea lui Leța. în repriza 
a II-a, vîlcenîlor, în 10 oameni, 
Ie era tot mai greu să facă 
față asalturilor tot mai insis
tente ale oaspeților. Avantajul 
minim era. deci, amenințat. 
Firește. F.C. Olt nu a lăsat 
să-i scape ocazia. A contrat 
tăios si în min. 62 și 68 a reu
șit doua goluri ca la indigo:

CHIMIA 1 (1J
F. C. OLT 2 (0)

Stadion „1 Mai" ; teren bun ;
timp frumos ; spectatori — drea
7 000. Șuturi : 5—9 (pe poartă :
4—4). Cornere : 4—2. Au marcat > 
VERIGEANU (min. 12), respectiv 
M. POPESCU (min. 62 șl 68).

CHIMIA s Pavel — lovan, M. 
Preda, Teleșpan, CINCA — Gai
ță, Carabageac, C. Gheorghe 
(min. 69 Vergu) — Sulceanu 
(min. 46 Deaconescu). Mangala- 
giu, VERIGEANU.

F. C. OLT : Ciurea — LAU- 
RENȚIU, Mihali, Minea, M. Zam
fir — Leța (min. 43 Dudan), Cos- 
tin (min. 60 Pena), EFTIMIE, M. 
POPESCU — S. Răducanu, A. 
Georgescu.

A arbitrat satisfăcător R. Pe
trescu (Brașov), adesea depășit ț 
la linie : V. Onu (Predeal) șl S. 
Necșulescu (Tîrgoviște).

Cartonașe galbene : CARABA
GEAC, C. GHEORGHE, DUDAN, 
DEACONESCU.

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

centrările Iui Pena și, respec
tiv, A. Georgescu au fost tri
mise — splendid — In plasă, 
eu capul, de M. POPESCU 5 
1—2.

Gazdele nu s-au preocupat 
suficient de joc, avînd și scu
za că au jucat fără patru titu
lari. Echipa oaspete, în schimb, 
a replicat energic, pe poartă, 
obținînd a doua victorie în 
deplasare de la începutul aces
tei ediții a Diviziei A.

Modesto FERRAR1N1

IERI, ÎN DIVIZIA B
SERIA I ----------------------- - -----------------------------------------------

F.C. CONSTANȚA — UNIREA 
SLOBOZIA 5—1 (4—1): Zahiu
(min. 3 și 84), Purcăreață (min. 
9), Iovănescu (min. 23). Petcu 
(min. 31 din 11 m), respectiv 
Gache (min. 20).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— F.C.M. PROGRESUL BRÂILA 
1—2 (0—1): State (min. 78). res 
peetiv Marin (min. 40) Petrache 
(min. 53).

C.S. BOTOȘANI — F.E.P.A. *74 
BIRLAD 2—0 (1—0): Petrescu
(min. 41) și Sofran (min. 56 din 
11 m).

POIANA CÎMPINA — UNIREA 
FOCȘANI 0—1 (0—0): Rusu (min. 
73 din 11 m).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ - 
F.C.M. DELTA DINAMO TULCEA 
3—1 (0—1): Vasilache (min. 64 șl 
78). Mironaș (min. 88). respectiv 
Șacu (min. 44).

ARIPILE VICTORIA BACAU — 
C.S.M. SUCEAVA 0—0.

C.F.R. PAȘCANI — STEAUA 
MIZIL 1—1 (0—0): Mantale (min. 
68). rcsnect.1v Cosma (mtn. 90).OLIMPIA RM. SARAT — PRA
HOVA C.S.U. PLOIEȘTI 1—0 
(0—0): Stoica (min. 56).

DUNAREA C.S.U. GALATI — 
POLITEHNICA IAȘI 2-0 (0-0) î
Ragea (min. 65) si Manolaehe 
(min. 76).

Relatări dr Ja C. Popa. D. Bo- 
lohan, T. IJngureanu, I. Vîr.lo- 
s'bie. C. Rusu, I. Tancu, I. Apns- 

rr'- șj T. Sir:opol.
ETAPA VIITOARE (dumlnicA 

19 octombrie) • F.C.M. Progresul

Brăila — Politehnica Iași, Cea
hlăul P. Neamț — Dunărea C.S.U. 
Galați, F.E.P.A. *74 Bîrlad — Mi
nerul Gura Humorului, F.CJW.
Delta Dinamo Tulcea — Olimpia 
Rrp. Sărat, Unirea Focșani —

Botoșani, Prahova C.S.U.
Ploiești — C.FJI. Pașcani, Unirea 
Slobozia — Poiana Cîmpina, 
Steaua Mlzll — Aripile Victoria 
Bacău, C.S.M. Suceava — F.C. 
Constanța.

SERIA A ll-o ---------------------

1. F. C. C-ȚA 8 6 0 2 19- 5 12
2. Progr. Br. 8 6 0 2 20-10 12
3. Polit Iași 8 5 0 3 13- 5 10
4. Steaua Mz. 8 4 2 2 15-11 10
5. F.E.P.A. *74 8 5 0 3 6-10 10
6. Aripile Bc. 8 4 1 3 12- 7 9
7. C.S.M. Sv. 8 3 3 2 11- 6 9
8. Unirea Fcș. 8 4 1 3 9-12 9
9. Prahova PI. 8 4 0 4 10-10 8

10. Olimpia 8 3 2 3 8- 8 8
11. Ceahlăul 8 3 2 3 14-15 8
12. C. S. Bts. 8 3 2 3 8-13 8

13—14. Delta TI. 8 3 1 4 13-13 7
Dunărea Gl. 8 3 1 4 11-11 7

15. C.F.R. Pașc. 8 2 2 4 8-10 6
16. Min. G.H. 8 2 1 5 7-15 5
17. Unirea Slob. S 1 1 6 4-15 3
18. Poiana 8 1 1 6 4-16 3

ETAPA VIITOARE : C.S. Tîr
goviște — ROVA Roșiori. 
I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe — A.S.A. 
Tg. Mureș, Inter Sibiu — Gloria 
Pandurii Tg. Jiu, Electroputere 
Craiova — Sportul Muncitoresc 
Slatina. Chimica Tîrnăvenî — 
Automatica București, Progresul 
Vulcan București — Carpați

A.S.A. TG. MUREȘ — ROVA 
ROȘIORI 4—0 (0—0): Albu (min. 
62). Soare (min. 64 șl 72) și Fo- 
dor tmin. 70).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — PROGRESUL VULCAN 
BUCUREȘTI 0—0.

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
INTER SIBIU 1—0 (0—0): Pestri
ța (min. 56).

CARPATI M1RȘA — MECANI
CA FINA STEAUA BUCUREȘTI 
0—0.

I.C.I.M. BRAȘOV — GAZ ME
TAN MEDIAȘ 0—0.

PANDURII TG. JIU — C. S. 
TÎRGOVIȘTE 3—0 fi—0): I. Ma
rius (min. 5 si 88) si Croiioru 
(min. 75 din 11 mi.

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
CHIMICA TIRNAVENI 3—3 (2—1): 
Iancu (min. 2 si 38). Ursu (min 
80). resnectiv Oprișor (min. 25), 
Fodor (min. 64) șl Cenan (min 
87).

A.S. DROBETA TR. SEVERIN

— TRACTORUL BRAȘOV 2—1 
(L-l): Tiță (min. 36), Ureche 
(min. 80). respectiv Hintea (min. 
19 din 11 m).

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 1—1 
(1—0): Varga (min. 39). respectiv 
Petrișor (min. 56).

Relatări de la C. Albu, C. Bu- 
ghea. N. Costache, M. Verzescu, 
V. Secăreanu, I. Manole, O. Gu- 
țu, V. Manafu si L- Briotă.
SERIA A lll-a ------------------

C.S. U.T. ARAD — GLORIA 
BISTRIȚA 2—0 (2—0): Manea
(min. 7 din 11 m) și Bîtea (min. 
43).

METALUL BOCȘA — C.S.M. 
REȘIȚA 2—0 (0—0): Otiman (min. 
54) si Plăvițiu (min. 80).

OLIMPIA SATU MARE — MU
REȘUL DEVA 3—0 (1—0): Palenc- 
sar (min. 5), Silaghi (min. 49 si 
75. ambele din 11 m).

MINERUL CAVNIC — UNIO

Mîrșa, Gaz Metan Mediaș — Au
tobuzul București, Mecanică Fină
Steaua București — A.S. Drobeia
Tr. Severin. Tractorul Brașov —
I.C.I.M. Brașov.
L A.S.A. TG. M. 6 5 3 0 14- 2 13
2. Progr.-Vulcan 8 4 4 0 13- 5 12
3. Chimica Tirn. 8 4 13 15-10 9
4. A. S. Drobeta 8 4 13 13-11 9
5. Inter Sibiu 8 4 13 7- 6 9
6. Gaz Metan 8 3 2 3 7- 6 8
7. C. S. Tîrgoviște 8 4 0 4 14-14 8
8. Automatica 8 4 0 4 10-10 8
9. I.C.I.M. Brașov 8 2 4 2 7- 7 8

10. Mecanică Fină 8 3 2 3 7- 9 8
11. ROVA Roșiori 8 3 2 3 7-13 8
12. Electroputere 8 2 3 3 8- 8 7
13. Tractorul Bv. 8 2 3 3 6- 7 7
14. Pandurii Tg. Jiu 8 3 14 8-11 7
15. I.M.A.S.A; 8 3 14 6-12 7
16. Autobuzul 8 2 2 4 11-13 6
17. Carnati Mîrșa 8 2 2 4 9-13 6
18. Sp. Muncitoresc 8 12 5 5-11 4

SATU MARE 0—1 (0-0): Roatiș 1

F.C. MARAMUREȘ BAIA MARE 
— MINERUL PAROȘENI 2—0 
(1—0): Laiș (min. 11) si Roatlș 
II (min. 86).ARMATURA ZALAU — AURUL 
BRAD 3—1 (1—0) : M. Nicofc 3
(min 45). Păscuță (min. 7’\ 
Gheară (min. 84), respectiv Pu- 
mitreasa (min. 85 din 11 m).

C.I.L. SIGHET — STEAUA 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 2—0 (1—0) 
Strîmbei (min. .12) și Caciureac 
(min. 70).

Relatări de la O. Berbecaru T. 
Tăranu, Z. Kovacs, M. Palcau, 
C. Crețu, I. Ghișa, A. Crișan, N. 
Danciu si !• Mihnea.

ETAPA VIITOARE : Aurul
Brad — „Poli" Timișoara, Armă
tura Zalău — Metalul Bocșa. Glo
ria Bistrița — F.C. Bihor, Mu-re- 

•șul Deva — C.S. U.T. Arad. Da
cia Mecanica Orăștie — Olimpia 
Satu Mare. Minerul Paroșeni — 
C,S.M, Reșița. Unio Satu Mare — 
F.C. Maramureș Baia Mare, stea
ua C.F.R. Cauj-Napoca — Mine
rul Cavnic, Strungul Arad — 
C.I.L.

1. î

2. <
3— 4.

(min. 57).
POLITEHNICA TIMIȘOARA — 

DACIA MECANICA ORAȘTIE 
5—0 (3—0): Bolba (min. 17 din
11 m. min. 41 și 87). Oancea 
(min. 44) și Giuchici (min. 77).

F. C. BIHOR — STRUNGUL 
ARAD 3—1 (2—1): N. Mureșan
(min. 8), Georgescu (min. 38), 
Lazăr (min. 75), respectiv Ujvari 
(min. 45).

Sighet. 
„POLI“ TIM. 
Gloria B-ța ■ 
Minerul 
CSM Reșița 
Unio S. M. 
U.T.A. 
Maramureș 
Armătura 
Olimpia S.M.

13
11

9
9
9
9
8
8
8
7
7
7
7
7
6
C
4
4

♦ Echină penalizată cu 3 puncte-

3
1
1
1
1
1
2
2
2
2
1 4
1 4
1 4

0 
2
3
3
3
3
3
3
3
2

5.
6.
7.
8.
9.

10. F. C. Bihor •
11. Metalul
12. Aurul Brad
13. Dacia
14. Strungul
15. Min. Cavnic
16. C.I.L. Sighet
17. Steaua C.F.R. 8 2 2 4
18. Mureșul Deva 8 2 0 6



1b etapa inaugurala a ohmilor A de baschet

0 SINGIJiiA III Ml/Â: OLIMPIA-POUrWA (f)
Ediția a 38-a a Campionatelor 

Naționale de baschet a Început ta sflnșltul sâptămtnM trecute, 
prin jocuri duble.

MASCULIN, GRUPA 1—8 
RAPID BUCUREȘTI — I.U.KJ), 

C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI 2—0 : 104- 
08 (32—48) șl 88—«7 (39—41, T7—
77). Au fast două partide așa 
cum am dori să vedem cît mai 
multe ta campionatul nostru na
tional. Simbătă. feroviarii au e- 
voluat foarte bine șl, avtnd ta 
A. pope vid același jucător de 
excepție, iar ta suciu, Martaache 
11 Ghiță — coechipieri la fel de 
buni pe parcursul întregului 
meci, au cîștigat net. Duminică 
am urmări* din nou o dispută electrizantă, cu răsturnări spec
taculoase de scor, în care I.CJEJî.

■ nu s-a împăcat ta nici un mo
ment cu postura de Învinsă, mai 
ales că Pogona.ru șl Voicu au ju
ca* aproape fără greșeală. Au câștigat insa tot rapldiștli, dar 
după destule emoții șl datorită 
tn special vervei lui Ghiță. Marcatori s Mihal 8+8. Marlnache 
15+13, Popoviei J6+U, M. Dumi
tra 11+13, Ghiță 15+34, Gh. Du
mitra 2+7, Șueta 154 0. Sipoș 8+8, 
Bănică 0+2 pentru Rapid, res
pectiv Păsărică 11+8, Pintea 6+ 
2, Popa 9+5, Mădirjac 64-0, Tza- 
chis 23+6, Voicu 9+23, Grădlș- 
tearm 16+18, Pogonaru 22+25, Au 
arbitra* bine I. Antonescu șt C. 
Dumltrache (simbătă), I. Anto
nescu și Z. Raduly (duminică), 
ta ciuda unor proteste șl apos
trofări nejustificate din partea 
cîtorva spectatori turbulenți, cer
tați cu etica sportivă, (paul IO- 
VAN).

DINAMO BUCUREȘTI — FA
RUL CONSTANTA 2—0 
(57—440 șl 126—51 (73-24). Dina, 
moviștli au cîștigat fără

_______ _ Martaache 
coechipieri la fel de parcursul Întregului

187—82

RAMIRA BAIA MARE 2-0 : 90— 
70 (46—35) șl 79—66 (40—39). ta 
prima zi, gazdele s-au impus net 
datorită superiorității sub panouri ; ieri. Jocul a fost mai e- 
ohnibrat Șl siblenll s-au desprins 
doar spre final. (Ilie lONESCU 
— coresp.).

FEMININ, GRUPA 1—0
OLIMPIA BUCUREȘTI — POLI

TEHNICA SPORTUL STUDEN
ȚESC BUCUREȘTI 1—1 66—ă9
(33— 25) și 58—60 (37—36). Meciuri 
asemănătoare prin citeva elemen
te : șl simbătâ, șl duminică evo
luția scorului a alternat mal tot 
timpul, Jucătoarele ambelor e- 
chipe au luptat din răsputeri 
pentru victorie, nivelul tehnlc a 
fost de fiecare dată mediocru 
(dta cauza deselor greșeli de 
tehnică șl a ratărilor), ta prima 
zi. Politehnica obținuse la un 
moment dat (min. 30) un avans 
de 10 puncte (49—39) datorită a- 
părărid ta zonă bine aplicată șl 
excelentei evoluții a Dcnisel Fă- 
gărășanu. Treptat, Olimpia, cu 
Mălina Marinache, Romela Cris- 
tea și Ecatertaa Stingă, jucătoare 
de bază, șl cu Gabriela catrtaa 
(debutantă ta formație), bună dl- 
ri&Htoare a acțiunilor, a egalat, 
iar ta final s-a impus ta mure 
măsură grație a trei coșuri de 
cîte 3 puncte înscrise de Mari- na-che șl Cristea. A doua zl, ta- 
tr-un final ta care Olimpia a 
ratat 10 (!) atacuri consecutive 
(culmea a fost că de flecare dată 
a șl recuperat mingea), Marla 
Roșianu a marcat coșul victorie 
studentelor cu 8 secunde înain
tea fluierului final. Au înscris : 
Cristea U+», Stingă 13+24, Marl
nache 20+16, Simtoană 8+2, Si
poș 6+6, Catrina 10+2 pentru 
Olimpia, respectiv Roșianu 4+ 
16, Zldarn 14+12, Făgărășanu W+

• In decembrie, Farul va participa la un mare turneu la Toulouse

• TELEX • TELEX •

moviștll au cîștigat fără emoții 
ta fața echipei Farul, din rlndul 
căreia a lipsit V. Băiceanu. Au 
Înscris : Vtaereanu 14+4, vasincă s+22. Bărbulescu 6+11, Nlculescu 
27+31, lonescu 10+4, lacob 6+11, 
Ivanov 3+4. Uglal 8+10, David 
26+6, Constantin 4+10, Hălmă- 
geainu 0+13 pentru învingători, 
respectiv Logotătu 2+2, Tecău 
15+15. Gheorghiu 4+2, L. Cernat 
4+3, Marin 4+2, Mănăllă 21+0, 
Moldoveanu 3+17, Spinu 2+2, Ilară 7+8. Arbitri : Al. Gută — M. 
Oprea si D. Crăciun — Al. Guță. 
(N. ALDEA).

STEAUA — DINAMO ORADEA
1— 0: 106—59 (47—34). Al doilea joc 
■re Iot. azi la ora 10, In sala Floreasța.

GRUPA 7—12
POLTTEHNICA SPORTUL STUDENȚESC BUCUREȘTI — POLI

TEHNICA C.S.Ș. UNIREA IAȘI
2— 0 : 68-64 (28—33) și 97—77 (45— 
35). ta prima zl, bucureștenll au 
cîștigat — după un meci echili
brat — datorită comportării foar
te bune a IUI A. Constantinesscu; 
Ieri, el s-au impus categorie. 
Ooșgetori : Constantinescu 34+33, 
Dăian 7+37, Constantin 17+10 de 
la învingători, respectiv Moscata 
22+11, cilibiu 16+8. Arbitri : M. 
Dimancea — C. Comăniță șl Fi. 
Baiosescu — M. Oprea.

ACADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA C.S.Ș. VIITORUL 
CLUJ-NAPOCA 2—0: 120—70 (59— 
33) și 94—90 (43—43). Simb&tă e- 
chipa bucureșteană s-a impus cu 
ușurință ta fața une! formații 
dezorientate : a doua zi, baschet- 
baîiștl! de la „U*. au luptat cu 
deosebită ambiție. Coageterl : Șarlă 38+15, Scarlat 194-31, Ma
rinescu 15+17 de la învingători, 
« -soectiv 1 Crăciun 19+22, Trtf 
12+6, Murășan 10+30. Arbitri : 
FI. Ba+șescu — O. Vestlnlan șl 
D. Crăciun — M. Oprea. (A. NT- COT.ETA)

C.S.U. BALANȚA SIBIU —

Paralel cu partidele disputa
te de selecționatele țării noas
tre — la diverse niveluri (A, B 
tineret si juniori), în ultimul 
timp s-au înmulțit întîînirile 
Internationale ale rugbyștilor, 
în aceste contacte fiind angre
nate tot mal multe cluburi din 
întreaga țară.

• O prezență de prestigiu va 
fi asigurată echipei noastre 
campioane. Farul, care — între 
17 șl 23 decembrie — va parti
cipa la un mare turneu, așa- 
numitul Masters, organizat în 
Franța, la Toulouse. La această 
competiție, în premieră, au 
fost invitate următoarele echi
pe campioane 1986: R.C. Pado
va (Italia), Banco National 
(Argentina), West Brisbane 
(Australia), Barbarian Fid jian 
(Ins. Fidjî), Parson By (Noua 
Zeelandă), Farul Constanța, că
rora li se vor adăuga cele mal 
bune două echipe franceze, 
Stade Toulousaih, campioana 
en-titre, și SU Agen, vicecam- 
pioana.
• După cum s-a anunțat, 

A.S. Contactoare Buzău a în-

treprins nu demult un turneu 
în Marea Britanie. Iată rezul
tatele înregistrate de rugbyștii 
buzoienl: 3—19 cu Northfort, 
16—4 cu Brackley și 15—19 cu 
puternica echipă Ponypool U- 
nited. din Țara Galilor.
• R.C. Grivița Roșie a sus

ținut două partide în U.R.S.S., 
răspunzînd invitației echipei 
Lokomotiv din R.S.S. Gruzină, 
tn primul meci rugbyștii grivi- 
țem au avut o bună comporta
re, cîștigînd în fața Selecționa
tei Tbilisi (o combinată a echi
pelor locale Sevordenl și Lo
komotiv) cu 32—9. tn cel de al 
doilea med, cu echipa Kutaisi 
(locul III In ultimul campionat 
al U.R.S.S.), rugbyștii noștri an 
pierdut, după un joc spectacu
los: 10—12.
• XV-le Universității din 

Timișoara a cîștigat un turneu 
desfășurat la Pancevo (Iugosla
via) și dotat cu „Cupa Eliberă
rii". Rugbyștii bănățeni au în
trecut pe rînd pe Partizan Bel
grad cu 36—13 șl pe Dinamo 
Pancevo cu 26—9.

CICLISM • După 8 etape, ta 
Turul Egiptului conduce rutierul 
sovietic Umaraa urmat de com
patriotul său Sgundom Ganelen.

handbal • fa Cupa Federa
ției (m) — meci retur : Granltas 
Kaunas — SJ undea (Fini.) 36—16 
(ln tur 33—16).

RUGBY • In meci amical, la 
Londra : Anglia — Japonia 39—12 
(6-12).

tenis • In finala turneului 
de la Tel Aviv : Gilbert — 
Kricksteta (ambii S.UA.) 7—5, 
6—2. • Semifinalele turneului 
feminin de la Zllrich : Graf — 
Pfaff (ambeile R.F.G.) 6—0, 8-4, 
Sukova — McNeil 6—3, 6—3 • La 
Toulouse, ta semifinale: Forget — 
Srejber 6—7, 6—3, 6—2 ; Gunna- 
rsson — Perez 7—6, 7—6. • ta 
turneul demonstrativ de la 
DUsseldorf (semifinale) : Navrati
lova — Hanlka 8—2, 6—3 ; Mand- 
llkova — Temesvarl 6—3, 7—6.
• Semifinale ia Scottsdale 
(S.UA.) j McEnroe — Pate 8—3, 
8—3 ; Curren — Wltksen 7—5, 
6—7, 6—4. 1

TENIS DE MASA • Campio
natul Asiei (feminin), la sbenzhen. 
In semifinale : R.P. Chineză — 
Japonia 3—0. R.P.D. Coreeană — 
Coreea de Sud S^-l. ta finală 1 
R.P. Chineză — R.P.D. Coreeană 
3—0. fa finală la masculin : R.P. 
Chineză — R.P.D. Coreeană 5—2.

VOLEI • în turneul de la 
Tokio : Japonia — Brazilia (f) 
3—0; Japonia — Canada (m) 3—0.4, Dăian 0+6, Mathe-Prăzabu >+ 

10, Netoiițchl 14+4, Moldoveanu 
9+8. partidele s-au bucurat de 
un bun arbitraj prestat de cu
plurile Z. Raduly — B. Bădtlă șl 
respectiv C. Dumitrache — I. 
Relich. (D. STANCULESCU).

VOINȚA BUCUREȘTI — POLI
TEHNICA C.S.Ș. TIMIȘOARA 
2—0 : 90—56 (45—27) Și 87—61 (49— 
28). ta ambele zile, baochetba- listele de la Voința au dominat 
clar, realiiztad ta aceiași tlm 
multe faze spectaculoase. Au în
scris : Vasde 64-9, Gera 8+9, An- 
gheluș 8+L Urogdl S+4, Jugana- 
ru 11+17. Filip 16+25, Borș 27+ 15, Apostol s+l pentru învingă
toare, respectiv Kusu 4+», Czeg- 
ledl 2+8. G. Nagv 10+16, Grădi
nara 9+3, V. Chcpețan 3+1*. 
Bede 1'5+4, Stamin 13+8. Arbitri: 
I. Breza — R. Sptau și M. Di
mancea — D. Georgescu. (Nico
le la ALDEA).

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VIITO
RUL CLUJ-NAPOCA — CHIMIS
TUL C.S.Ș. RM. VILCEA 2—6 I 
96-60 (40—30) șl 89-59 (48—36).
Două meciuri spectaculoase, ou 
apărări agresive, contraatacuri șl 
aruncări de 3 pun-le reușite. 
Camploar.ele tării, cu un lot su
perior valoric, au cîștigat fără 
să forțeze. De menționat debutrrt 
ta formație a trei Junioare : Margare' Veres, Anca șerbăno'” 
șl DeOla Dragoste. (Radu MIRCKA 
— coresp.).

GRUPA 7—12
VOINȚA BRAȘOV — ROBOTUL 

I.P.E.P. C.S.Ș. BACAU 2-6 : 82— 
54 (41—10) și 80—38 (40—23). (C.
GRUIA — coresip.).

RAPID-PROGRESUL 
REȘTI — COMERȚUL 
MUREȘ 3—0 : 75—53
78—SS (38-31).

MOBILA C.S.S. 
CRIȘUL C.S.Ș. 2 
77—50 (46—28) șl _ _
(Z. KOVACS — coresp.).

IN PRELIMINARIILE C.E. : 
FRANȚA - U.R.S.S, 0-2

tn grupa a 3-a a preliminariilor 
C.E., echipa Franței a pierdut 
meciul de pe stadionul „Parc des 
Princes" din Paris. Campioana 
Europei a fost învinsă, fără drept 
de apel, de reprezentativa 
UrR.S.S, cu 2—0 (6—0), după un 
joc In care fotbaliștii sovietici 
au excelat fa repriza secundă, 
ctad șu fost marcate două go
luri de toată frumusețea : Bela
nov (mfa. 68) Șl Băț (mta. 78). 
Au asista* 42 000 de spectatori. 
Arbitrul Cașarta (Italia) a con
dus formațiile. FRANȚA : Bata — Ayache, Boli (min. 87 Ver- 
cruysse), Jeannol, Amoros — 
Ferrerl, Fernandez, Țigana, Pla
tini — Stopyriu Papta (min. 21 
— Bellone). U.R.S.S. : Daaaev — ----------- ... M

, Demianenko 
Iakovenko, Aleinikov, Ro
tația. 82 Blohln) — Za- 

Belanov.

U.R.S.S

Bessonov (mta. 1 
Kuznețov, Clvadze, 
- Raț, - ‘ -
dtonov 
varov,

rezultate au obținut» vi-

La polo: PROGRESUL

o-

O nouă clapă cu meciuri du
ble, sîmbălă și duminică, in 
Divizia A — seria 1 valorică la 
polo :

CRIȘUL ORADEA — STEAUA 
BUCUREȘTI 11-4 (3—1, 3—1,
3— 0, 5—2) și 13—11 (3—3, 3—3,
4— 2, 3—4). Campionii și-au
luat... revanșa în fața mai ti
nerilor parteneri. Sîmbătă,
rădenii și-au surclasat de-a 
dreptul adversarii, în timp ce 
duminică^ dimineață militarii 
bucureșteni au dat o replică 
foarte dîrză, bătîndu-se, în bu
nul sens al euvîntului. pentru 
fiecare balon. Realizatori : Gor
dan 5+3, Costrăș 2+4, Garo- 
fcanu 2+2, Fejer 3+1, Pantea 
1+0, Illcș 1+0, Kis 0+1, Raț, 
0+2, respectiv Balanov 2+0, 
Angelescu 1+1, Ducuieț 1+1, 
Geantă 0+4, Fruth 0+2, Ragea 
0+1, Vamoș 0+1, Nuțu 0+1. Au 
condus clujenii R. Timoc și V. 
Burdea.

Ilie GIUȘA. coresp.
RAPID BUCUREȘTI — PRO

GRESUL BUCUREȘTI 9—5 (2—1, 
3—2, 1—1, 3—1) și 9—10 (1—4, 
2—3, 3- -2, 3—1) ! Surpriză, du
minică, în bazinul Dinamo din 
Capitală (ambele partide pro
gramate în București s-au dis
putat în piscina din Șos. Ște
fan cel^Mare), poloiștii de la 
Progresul reușind o frumoasa 
victorie. Aceasta, după ce sîm
bătă feroviarii s-au impus fără 
probleme, doar ratările incre
dibile ale lor și intervențiile 
portarului Crețu privîndu-i de

BUCU- 
C.S.S. TG. 
(3»-») șl

SATU MARE — ORAJ1EA 2—8 ;
70—54 (38-37).

• Ce_________ __ „ ..
Hoarde adversare ale reprezen
tantelor noastre ta cupele euro
pene, ln etapele de simbătă T 
Anderlecht a dispus, in deplasa
re, ou 4—1 de Lokeren (locul 6), 
Iar F.O. Bruges a dispus de La 
Gantolso ou 1—6. După 7 etape, 
ta campionatul Belgiei conduce 
F.C. Bruges cu 12 p, urmată de 
Anderlecht eu 11 p. La Gantoise 
ocupă poziția a 14-a. In etapa a 
12-a din campionatul Scoției, 
Dundee United a suferit prima 
înfrîngere : Aberdeen — Dundee 
United 2—0. fa clasament, Dundee 
united a coborlt pe locul 2 eu 
19 p, după Celtic Glasgow cu 20 p

SURPRIZA ETAPEI!
un scor mai mare, replica ad
versarilor fiind palidă. Dumi
nică, însă, Progresul a evoluat 
foarte bine în primele trei re
prize, iar cei din Giulești au 
avut una dintre cele mai slabe 
evoluții din acest sezon — joc 
lipsit de orizont, confuz, cu 
multe greșeli în atac și apă
rare, lipsa „centrului" Gh. llie 
(suspendat în ziua a doua) ne- 
fiind o scuză suficientă — doar 
ultima repriză arătîndu-ne 
o formație Rapid ceva mai a- 
proape de ceea ce ar trebui să 
fie. Realizatori : Jianu 3+2, Un- 
gurcanu 1+2, Arsene 1+2, Zam
fir 1+2, Iile 2+0, Florincescu 
1+0, R. Dan 0+1 pentru Ra
pid, respectiv Neagoe 2+1, Mă- 
descu 1+1, Bărbulescu 1+0, 
Rath 1+0, Chiru 0+4, Tschilt- 
sche 0+3, I. lonescu 0+1. Au 
arbitrat V. Median și V. Golan.

accidentat), acordîndu-se de
plin credit tinerilor, care au 
dat satisfacție. Marcatori : Ha
giu 2+4, Popescu 2+3, E. Io- 
nescu 3+2, Moiceanu 2+1, Ar
delean 1+2, Olaru ' —
2+1, Găvruș 
2+0, Zaharia
Colceriu 4+6, Marosî 3+0. Au 
arbitrat B. Băjenaru și D. I’jț- 
raschivescu.

Marian NEGOIȚA
In clasament : 1. Dinamo 18 

p, 2. Crișul 14 p, 3. Steaua 12 
p, 4—5. Rapid și Progresul 5 p, 
6. Voința 0 p.

1+2, Rus
1+1, Cr. Dan
0+1, respectiv

Turneul final de juniori

DEBUT NESATISFACATOR
SUBOHCA, 12 (prin telefon). 

Debut cu sttagul al echipei noas
tre la actuala ediție a turneului 
final al Campionatului European 
do Juniori I. Nu atlt infringerea 
fa sine, cu proporțiile el (0—3), 
a lăsat un gust amar, cit mai 
ales evoluția de ansamblu a ti
nerilor noștri „tricolori" fa parti
da disputată la KuJa, ln compa
nia reprezentativei R.F. Germa
nia. Ei au fost de nerecunoscut, 
dacă avem ta vedere ultimele 
lor prestații din partidele oficiale 
sau amicale. Selecționata noastră 
a avut o „față* pe care nimeni 
nu o anticipa, piesele ei de bază 
coborlnd foarte mult sub cota ni
velului obișnuit.

Primele minute au fost de ta
tonare. cu joc pozițional de am
bele părți, fără acțiuni cu grad 
de periculozitate. Abia ta min. 21 
înregistrăm prima mare ocazie de 
gol a meciului : la centrarea de 
pe dreapta a lui C. Sava, Jercă- 
lău reia cu capul, din 6 m, insă 
Brun scoate ta extremis de sub 
„transversală*. Juniorii noștri 
controlează Jocul, au mal mult 
inițiativa, însă cel care deschid 
scorul stat fotbaliștii vest-ger- 
manl : ta min. 36, EICHENAUER, 
angajat in careu, se înșurubează 
pe lingă Strola șl șutează in col
țul lung, mingea tatrind ta plasă 
șl cu concursul portarului Pru
nea. In min. 38 Nuță are o bună 
posibilitate de a egala, dar gre
șește preluarea, ta poziție favo
rabilă.

Jocul echipei noastre scade și 
mai mult, precipitarea este domi
nantă, se acționează haotic, fără 
claritate, absența lui Gh. Popes
cu (suspendat pentru două carto
nașe galbene) făcindu-se din plin 
simțită. Fotbaliștii vest-germani 
știu să joace la rezultat, se apără 
grupat șl calm, avtnd intervenții 
prompte.

Pentru „tricolori" se ivește insă 
o șansă ta plus, din mta. 74, ctad 
Dameler este eliminat pentru 
faulturi repetate, dar această su
perioritate numerică va conduce 
spre o... inferioritate ta joc, ti
nerii noștri fotbaliști nu găsesc 
soluții spre a profita de situație. 
Vor profita Insă adversarii noștri

„CUPA ȚARILOR LATINE" LA JUDO
(Urmare din pag. l)

AL ECHIPEI NOASTRE
ROMÂNIA
R. F. GERMANIA

0
3 (1>

teren bun ;Stadion llajduk ; ________ .
timp frumos : spectatori — circa 
2 000. Șuturi : 8—11 (pe poartă
3—4). Cornere : 8—0. Au marcat : 
EICHENAUER (min. 3«), HEIN
DENREICH (min. 80). BIERHOFF 
(min. 85).

ROMANIA : Prunea — Bejena- 
ru, SEDECARU, Strola, Pojar — 
C. Sava, Sabău, D. Sava, Dumi- 
trașeu (mta. 65 Henzel) — Jercă- 
lău (min. 76 Henlka), Nuță.

B. F. GERMANIA î Brun — 
HEINDENREICH, Strehmel, LU- 
GINGER, HAUN — MF.TZ, Wors- 
dorfer (min. 46 Schneider), Spyr- 
ka. Damelor — Bierhoff, EICHE
NAUER.

A arbitrat foarte bine Van der 
Wljngaert (Belgia).

Cartonașe galbene î DAMEIEH, 
SEDECARU. STROIA.

Cartonașe roșii : DAMEIER.

care, in min. 80, Înscriu prin 
HEINDENREICH, in urma unul 
contraatac simplu, dar eficient, 
iar in min. 85 vor ridica propor
țiile scorului prin BIERHOFF, 
care a reluat in plasă mingea 
defectuos respinsă de Prunea la 
șutul lui Haun. Un 0—3 supără
tor în condițiile în care echipa 
noastră avea „jucătorul în plus", 
dar ea nu a avut... jucătorii care 
să evolueze la nivelul anticipat. 
Iată și celelalte rezultate înregiș- 
trate în partidele disputate sînâ- 
bătă : Scoția — Bulgaria 1—0 
(0—0), Italia — Belgia 2—1 (2—0), 
R.D. Germană — Iugoslavia 2—0 
(0—0). Luni (n.r. astăzi) sînt pro
gramate semifinalele R.D. Germa
nă — R.F. Germania și Italia 
— Scoția' (cu I. Crăciunescu la 
„centru") șl jocurile pp/itru locu
rile 5—6 : echipa noastră va în- 
tîlnl, la Cantavir, reprezentativa 
Iugoslaviei (partida va fi condu
să de bulgarul D. Dimitrov) ; în 
celălalt joc Belgia va primi re
plica Bulgariei.

Adrian VASilESCU

DINAMO — VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA 16—7 (3—2, 6—1, 2—1, 
5—3) și 17—6 (4—0, 6-3, 3—2, 
4—1). Cele două meciuri pe 
care elevii antrenorului I. Cap- 
șa le-au susținut în compania 
poloiștilor din Cluj-Napoca 
constituit simple verificări 
vederea apropiatului start 
„sferturile" Cupei Cupelor,
exersând scheme tactice și reu
șind combinații prin care 
și-au pus în vădită dificultate 
partenerii de întrecere. Ca și 
în precedenta etapă, au fost 
folosiți mai toți componenții 
valorosului lot dinamovlst (o 
absență notabilă : Răducantt —

au 
în 
în 
el

Dan Rad a repurtat succesul la 
această categorie, după o suită 
de frumoase victorii: l-a în
vins prin ippon pe belgianul 
Didier Froidmont, a cîștigat 
prin yusei-gachi în fața lui 
Feuillet, apoi. în semifinale, a 
dispus la puncte (yuko) de 
spaniolul Ignacio Ordonez, 
pentru ca în finală să fie a- 
plaudat frenetic pentru victo
ria sa prin ippon (o soto-gaki) 
cînd mai erau doar două secun
de ale meciului cu Feuillet. Fran
cezul Patrice Blin a 
departe, cel mai bun 
locie". obținînd trei 
prin ippon și una la

fost, de 
la „mij- 

victorii 
puncte.

Semigreul Adrian Clinei a câș
tigat lejer seria, intredndu-i la 
puncte (koka) pe 
Pesque Pallteri și pe 
Grozea (waza-ari). In 
nală. Clinei a încheiat 
(min. 0,58) duelul său 
glanul Alain Bellaire, 
tr-un ippon deosebit de 
mos. Tot prin ippon (osae-komi) 
a cîștigat șl finala cu Pallteri.

La ultima categorie, grea, 
Mihal Cioc s-a detașat net de 
totl adversarii, deși printre ei 
s-a aflat si vicecampionul mon
dial de tineret, francezul Jean- 
Pierre Besse. El a cîștigat se
ria cu victorii prin ippon In 
partidele cu Jean Whutier 
(Belgia) și Petre Opriș, după 
care. în semifinale, a obținui

francezul 
Marian 
semifi- 
repede 

cu bel- 
prln- 
fru-

victoria prin yusei-gachi in în- 
tilnirea cu Arcadie Mariași 
prin ippon (osae-komi) în 
nala eu Besse.

Clasamentele: superușoară: 
Dragoș Bolbose, 
(Franța), 3. C. _____ _____ .
șl Gh. Dani; semtașoară: 1, Ilie 
Șerban, 2. L. Francisco (Spania), 
3. Y. Engelen (Belgia) și D. Mu- 
reșan; ușoară: 1. George Cluvăț,
2. S. Olteanu, 3. P. Taurines
(Franța) și M. Mendez (Spania); 
semimijlocle: 1. Dan Rad, 2. F. 
Feuillet (Franța), 3. I. Ordonez 
(Spania) si FI. Lascău; mijlociei 
L Patrice Blta (Franța). 2. N. 
Iosln, 3. A. Delcorps (Belgia) și 
P. Anițoaie: semigrea; 1. Adrian 
Clinei 3. Pallteri (Franța), 3. A. 
Bellaire (Belgia) șl V. Oiței; 
grea: 1. Mihai Cioc, 2. J.P. Bessa 
(Franța), ‘ .
si A Marlasi.

Clasamentul 
România 42 p.
3. Snanla 15.5 p.

s. J.

51 
fi-

b
2. L. Peronne 

Segers (Belgia) 
.......................lie

Whutier (Belgia)

pe națiuni: 1.
2. Franța 30.5 o.
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