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Victorie In prima manșă a semifinalelor Cupei Cupelor la polo
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DUPĂ UN MECI VIU DISPUTAT, 
DINAMO-MORNAR SPLIT 6-5
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Ieri, in etapa .Wtă^ll-a a Diviziei A la fotbal

VICTORIA BUCUREȘTI - PERFORMERA ZILEI
# La Cluj-Napoca, sin

gurul succes al oaspeților 
0 Petrolul se întoarce cu 
un punct de la Bacău # 
Dinamo și F.C.M. Brașov, 
victorii la cite trei goluri 
diferență Q Buzoienii în
ving, după un joc foarte e- 
chilibrat, pe Corvinul • 
Rapid s-a impus în Giulești 
0 întrecerea se va relua la 
16 noiembrie

Speriatu se opune din nou 
la șutul lui Cămătaru (Fa
șă din meciul Dinamo —

F. C. Argeș)

REZULTATE TEHNICE

S. C. Bacău - Petrolul Ploiești 1-1 (0-1)
„U“ Cluj-Napoca - Victoria București 0-1 (0-1)
F.C.M. Brașov - Oțelul Galați 4-1 (1-0)
Gloria Buzău - Corvinul 2-1 (1-1)
Dinamo - F. C. Argeș 3-0 (2-0)
Rapid — Flacăra Moreni 3-1 (2-1)

Miercuri, 29 octombrie
F. C. Olt - Steaua 0-3 (0-2)

Joi, 30 octombrie
Jiul Petroșani - Sportul Studențesc 1-0 (0—0)
Chimia Rm. Vilcea - Univ. Craiova 1-0 (1-0)

ETAPA VIITOARE (duminică, 16 noiembrie)

Corvinul Hunedoara 
Flacăra Moreni 
F. C. Argeș
Oțelul Galați 
Petrolul Ploiești 
Steaua
Sportul Studențesc 
Univ. Craiova 
Victoria București

- Dinamo
- F.C.M. Brașov
- F. C. Olt
- Gloria Buzău
- „U“ Cluj-Napoca
- S. C. Bacău
- Rapid
- Jiul Petroșani
- Chimia Rm. Vilcea

CLASAMENTUL

1. STEAUA 10 9 1 0 25- 3 19
2. Dinamo 9 6 3 0 30- 5 15
3. F. C. Argeș 11 6 1 4 13- 9 13
4. F. C. Olt 10 6 1 3 12- 9 13
5. Petrolul 11 4 4 3 12- 8 12
6. Victoria 11 5 2 4 14-11 12
7. S. C. Bacău 11 5 2 4 15-16 12
8. Sportul Stud. 10 4 2 4 14- 9 10
9. Corvinul 11 4 2 5 15-15 10

10. F.C.M. Brașov 11 5 0 6 10-14 10
11. Rapid 11 4 2 5 10-16 10
12. Oțelul 11 2 5 4 10-10 9
13. „U" Cluj-Napoca 11 4 1 6 12-14 9
14. Chimia 11 4 1 6 16-23 9
15. Univ. Craiova 10 2 4 4 9-11 8
16. Gloria 11 4 0 7 11-32 8
17. Flacăra 11 3 1 7 8-22 7
18. Jiul 11 2 2 7 9-18 6

(Citiți cronicile celor sase meciuri, care 
avut loc ieri, in paginile 2—3)

au

UN CAMPION ABSOLUT IN PREMIERĂ 
LA GIMNASTICĂ, MARIAN RIZAN
• Formația steliștilor, din nou victorioasă
REȘIȚA, 2 (prin telefon). La 

capătul a trei zile de dirze și 
frumoase întreceri. cei mai 
buni gimnaști ai țării noastre 
și-au desemnat, duminică. la 
prînz. aici. în Sala Polivalentă, 
ultimii campioni pe acest an. 
Sîmbătă seara, au fost aplau
dați campionii pe echipe, din 
nou sportivii de la Steaua, și 
învingătorul de la individual 
compus. Marian Rizan, tot de 
la Steaua, iar duminică, riști- 
gătorii titlurilor pe aparate. 
Este viu comentat de către 
specialiști mai ales succesul 
repurtat de către Marian Ri
zan. evidențiat în anii trecuti 
cu deosebire la calul cu mine
re. dar ajuns acum. iată, la o 
maturitate sportivă, care i-a

permis să se impună, pe an
samblul celor 12 probe, mai 
ușor derit se presupunea și să 
ajungă in fruntea topului gim
nasticii noastre masculine. Pro
venit de la Craiova, unde a 
lucrat cu antrenorul Marcel 
Mărășescu. Marian Rizan a 
continuat să-și perfecționeze 
măiestria sub îndrumarea an
trenorului Gheorghe Condovici. 
atît la clubul Steaua, rit și la 
lotul reprezentativ. Victoria 
noului campion constituie nu
mai aparent o surpriză, pentru 
că. In ultima vreme. Rizan de
venise un component de bază

Constantin MACOVEI

(Continuare ta pag 2-3)

GHEORGHE NICOLAE-TREI TITLURI 
DIN PATRU LA CĂLĂRIE-DRESAj

Cu probele de dresaj acade
mic, programate sîmbătă și du
minică, la baza hipică Steaua 
din Capitală, s-a pus punct se
zonului competițional oficial la 
călărie, cu acest prilej acordîn- 
du-se ultimele titluri de cam
pioni naționali pe 1986.

Era evident, in ceea ce pri
vește dresajul, că problema lo
cului întîi la fiecare categorie 
avea Să fie tranșată între re
prezentanții clubului gazdă 
(șubliniem organizarea, ca în
totdeauna. ireproșabilă), singu
rul semn de întrebare consti-

tuindu-1 doar numărul de tit
luri pe care îl va cîștiga fie
care dintre principalii candi
dați : Gheorghe Nicolae, Anghcl 
Donescu, Ion Popa, Marius 
Curteanu. „Scorul" a fost, în 
cele din urmă, favorabil Iui 
Gheorghe Nicolae, care și-a 
păstrat poziția fruntașă la ca
tegoriile intermediar I și II și 
la „Marele Premiu", cedind în
tâietatea (pe care a deținut-o

Emanuel FĂNTÂNEANU

(Continuare in trag 2-3)

PITEȘTI, 2 (prin telefon).
Desfășurat în modernul bazin 
din localitate, meciul de polo 
dintre echipele Dinamo Bucu
rești șl Mornar Split, din cadrul 
semifinalelor Cupei Cupelor a 
prilejuit — așa cum era de aș
teptat — o fntîlnire viu dispu
tată, din prima și pînă in ulti
ma secundă a întrecerii, care a 
fost urmărită cu interes de un 
public numeros. La capătul îa- 

tilnirii. ta cursul căreia desele 
schimbări la conducere au con
tribuit la sporirea atractivitătii 
partidei, poîoiștii de la Dinamo 
au obtinut victoria cu scorul de 
6—5 (I—î, 2—0, 1—2, 2—1), di
ferență minimă, care mărește 
responsabilitatea buc.ureștenilor 
pentru meciul retur, de dumi
nică viitoare de la Split.

Din capul locului, trebuie să 
menționăm — fără a minima
liza importanța victoriei — că 
dinamoviștii puteau cîștiga la o 
diferență mai mare, dar unele

pripeli, evoluția exoelentă a por
tarului iugoslav Posinkovici au 
împiedicat fructificarea unor v 
situații favorabile, inclusiv trei 
de superioritate numerică. De ' 
altfel. începutul partidei a fost 
mai puțin scontat, formația Di- ’ 
namo fiind condusă în mia. 5,28 
cu 2—01 A urmat o cursă pen
tru anularea handicapului, ter
minată cu succes: 2—2 în min. 
9,34 (au înscris: Hagiu — șut i 
de la distanță — și Ardelean, 
după o spectaculoasă combina- < 
tie). Din nou au trecut la con- I 
ducere oaspeții, din nou egala- ' 
re (min. 20,30 — Hagiu, di-i ac
țiune personală), formația iu
goslavă preia pentru ultima 
dată conducerea (5—4, in min. 
23,30). pentru ca ultimele mi
nute să aparțină dinamoviștilor: 
5—5 și 6—5 (ambele înscrise de

Dumitru STANCULESCU

(Continuare ta pag a 4-a)

PE PRIMA TREAPTA A PODIUMUUH LA SCRIMA,
SIEAIIA (spadă) Șl C.S. SAR1 MARE (floretă feminin)

Sîmbătă si duminică, în sala 
d@ scrimă Floreasca din Capi
tală, au fost desemnate prime
le echipe campioane din acest 
an competițional, la floretă fe
minin și spadă, bineînțeles ul
tima etap'ă a Diviziilor A și B 
stabilind, totodată, si formațiile 
care au retrogradat din primul 
eșalon, precum și cele care au 
dobîndit promovarea din eșalo
nul secund.

Si vorbind de întrecerile Di
viziei A trebuie să spunem din 
capul locului că în timp ce 
disputa formațiilor de spadă 
a avut ca punct de interes 
doar clasarea pe pozițiile a 
doua și a treia a podiumului 
(multipla campioană națională 
Steaua impunîndu-se si de a- 
ceastă dată fără drept de a- 
pel), cea dintre echipele femi
nine de floretă a stat sub sem
nul imprevizibilului, doar ulti
mele dou'â clasate (C.S.S- Tri
umf București și C.S.Ș. Satu 
Mare) părind a fi împăcate din 
start cu postura de cvasiretro- 
gradate.

După prima etapă, în clasa
mentul Diviziei A la floretă 
feminin conducea C. S. Satu 
Mare, cu 10 p. urmată de Stea
ua — 8 p. Dinamo — 6 o Și 
Tractorul Brașov — 4 p. Dar 
in urma întrecerilor individuale 
din cadrul Cupei României.

care au precedat etapa finală 
a campionatului pe echipe, do
minate de floretistele clubului 
militar (reintrarea valoroasei 
sportive Elisabeta Tufan con
stituind un atu în plus pentru 
Steaua), se părea că această e- 
chipă va tranșa în favoarea sa 
lupta pentru titlul de campioa
nă. Iată, însă, că în meciul de 
sîmbătă, cu Tractorul, Steaua 
a capotat surprinzător (inclusiv 
prin scor. 4—9, pentru brașo- 
vence punctînd Ion eseu — 4 v. 
Lazăr — 3 v. David — 2 v, 
Bogdan — 0 v. pentru Steaua : 
Tufan 2 v, Georgescu și Dumi
trescu — rite 1 v, Grigorescu 
0 v), lăsînd astfel cale liberă 
Clubului Sportiv Satu Mare. 
Acesta din urmă, trecînd cu 
siguranță și de revelația acestei 
etape. Tractorul (9—7 pentru 
echipa campioană punctînd Ro
zalia Husti si Marcela Zsak —• 
cite 3 V, Mihaela Tomuț — 
2 v. Cornelia Moise — 1 v, 
pentru Tractorul : Lazăr — 4 
v, David — 2 v, Ionescu — 
1 v. Bogdan — 0 v) și de Di
namo (9—5), si-a putut permite 
ca în ultimul meci, cu Steaua 
— care se sconta, inițial, a fi 
derbyul etapei si al campiona-

Paul SLAVESCU

(Continuare ta oao ?-3>

ECHIPELE DE LUPTE ȘI-AU DESEMNAT LAUREATELE
„GRECO-ROMAN£“

După două zile de întreceri, 
sîmbătă și duminică dimineața 
la sala de atletism de la Com
plexul sportiv „23 August" din 
Capitală, au ajuns față în față 
cele mai bune formații de 
lupte greco-romane ale țării 
Dinamo București si Steaua. 
Cum era de așteptat. Dinamo 
(antrenori — Ion Cernea și 
Nicolae Martinescu), cu un lot 
mai complet și mai valoros, a 
cîștigat și de această dată în
tâlnirea finală cu Steaua. la 
scorul de 7—3. cucerind cel de 
al 36-lea titlu de campioană 
republicană.

Deși scorul este net favorabil 
dinamoviștilor, punctele victo-

DINAMO — pentru a 36-a oară campioană la „greco-romane-(Continuare in pap 2—3)
Mihai TRANCA

STEAUA a cucerit al 26-lea titlu consecutiv la „libere"
Foto : Aurel D. NEAGU

„LIBERE"
Turneul final al echipelor 

de lupte libere a fost domi
nat și la această ediție de va
loroasa formație a clubului 
Steaua (antrenori — Gheor
ghe Șuteu, Alexandru Geantă 
și Gheorghe Urian), care s-a 
impus la scoruri categorice în 
toate partidele susținute. Ne 
vom referi, iesne de înțeles, 
îndeosebi asupra întâlnirii sale 
decisive pentru locurile 1—2, 
cu Dinamo Brașov. La prima 
categorie de greutate. 48 kg. 
Dumitru Drăghici (Steaua) a 
încheiat chiar din prima re
priză, prin superioritate tehni
că (13—1), meciul cu Emil Vîr-

Costin CHIRIAC

(Continuare in pag 2-3)



CAMPIONATE REPUBLICANE - INDIVIDUALE Șl PE ECHIPE I JOCt
PRIMELE TURNEE FEMININE DE VOLEI TREI TITLURI DIN PATRU LA CĂLĂRIE

i La Iași șl Brașov s-au în
cheiat primele turnee din cadrul 
campionatului feminin al Di
viziei A de volei. Vă oferim a- 
mânunte de la partidele ultimei 
zile de concurs.

PROTAGONISTE, UNIVERSITA
TEA C.F.R. Șl DACIA...

Cel dinții turneu al echipelor 
din plutonul fruntaș, desfășurat 
în Sala Sporturilor din Iași, ln- 
tr-o foarte bună organizare asi
gurată de clubul Penicilina și 
ceilalți factori locali, a distan
țat în clasament echipa cam
pioni, Universitatea C.F.K. Cra
iova, care n-a cunoscut înfrîn- 
gerea in cele 5 zile ale compe
tiției, urmată de Dacia Pitești, 
realizatoarea unui bilanț foarte 
bun : 4 victorii in 5 partide sus
ținute.

In ultima zl, UNIVERSITATEA 
C.F.R. a dispus cu 3—0 (2, 10,9) 
de C.S.M. LIBERTATEA SIBIU, 
echipă bine pusă la punct, lă- 
slnd anterior o bună impresie, 
dar depășită de data aceasta de 
o adversară în formă șl, bineîn
țeles, mult mai dotată cu valori 
Individuale și cu experiență de 
concurs. In sextetul de bază al 
campioanelor — Gabriela Du
mitrescu, Iuliana Enescu, Carmen 
Cuejdeanu, Monica Șușman, Ml- 
rela Popoviciu, Tanța Drăgol — 
au mal fost Introduse, cu bune 
rezultate, Mirela Nistor și Car
men Titiliuc. La rlndul ei, DA
CIA PITEȘTI, în formația : 
Claudia Tătucu, Mihaela Marian, 
Felicia Popescu, Victoria Ban- 
clu, Cristina Buznosu (Camelia 
Deică), Corina Holban (Mariana 
Miron), a întrecut, spre decepția 
publicului, formația gazdă, , pe
nicilina, cu 3—0 (12, 7, 10).
Piteștencele au excelat Ja blo

ca) (cu care au anihilat o mare 
parte din atacurile, prea stereo
type. ale gazdelor) șl la finalizări, 
grație unul evident plus de forță. 
La ieșence, s-a resimțit lipsa din 
teren a Gabriele! Copcea (acciden
tată).

Partida cea mal disputată a 
opus pe cele două echipe ou pre
tenții la titlu, In sezonul trecut: 
DINAMO BUCUREȘTI și C.S.U.- 
I.M.N. GALAȚI, prima adjudecîn- 
du-și victoria cu 3—2 (—10, 3, —12, 
victoria cu 3—2 (—10, 3, —12, 8, 
8,14). Ambele combatante, in for
mă scăzută, au avut șl de data 
aceasta mari oscilații, reflectate 
șl de tabela de scor. în final, 
studentele au scăpat printre de
gete mai multe șanse de a ter
mina victorioase, atunci cînd au 
condus cu 13—8 șl, apoi, cu 14— 
11 în setul decisiv, avlnd de cî- 
teva ori mingi de punct, după 
recuperarea atacului advers ! De 
la Dinamo au jucat mal bine, 
dar nu constant, Doina Moroșan 
și Georgeta Ene, iar de la în
vinse Crina Răuță și Daniela 
Dinică, Corecte, ca pe tot par
cursul turneului, arbitrajele 
prestate de V. Ranghel, C. Ion, 
V. Chioreanu, D. Dobrescu, C. 
Antonovlci și N. Constantin. In 
clasament, după 10 etape : 1.
Universitatea C.F.R. 20 p, 2. Da
cia 1« p, 3. C.S.U.-LM.N. 15 p, 
4. Penicilina 12 p (16:23), 5. C.SJU. 
Libertatea 12 p (13:25), I, Di
namo 12. p (14:27).

Aurelian BREBEANU 
FARUL CONDUCE 
„PLUTONUL DOI*

In ultima zi a turneului de 
la Brașov (grupa valorică 7—12), 
CALCULATORUL BUCUREȘTI a 
întrecut pe CHIMIA RM. VlL- 
cea cu 3—0 (15, 3, 8). S-au re
marcat: Mirela Zamfir, Paula Pă-

văloaie, Elena Neguilescu de la 
Învingătoare, respectiv Natalia 
Dulică, Marilena Dublnclue. Au 
arbitrat bine O. Manițiu — G. 
Voicu. A urmat o partidă de bun 
nivel tehnic — joc comblnativ, 
dispută echilibrată —, în care 
echipa cea mal tînără (OLTCIT) 
a vrut să demonstreze că elanul 
și spiritul de luptă pot învinge 
chiar o adversară cu mai multă 
experiență șl cu jucătoare valo
roase, ca Maria Enache, Gulniza 
Llcă, Elena Cucoș (cea mai bună 
în acest joc). Dar, după două se
turi cîștigate de eraiovence, FA
RUL a egalat, impunlndu-se în 
final, după ce a refăcut de la 
5—11. Ne-au plăcut de la CMtcit: 
Lucrețla Mirea, Marlnela Buzdu
gan. Arbitraj corect : C. Șovă- 
ială-I. Costinlu. în ultimul meci 
al turneului, FLACARA ROȘIE 
a învins cu 3—1 (—3, 6, 10, îl) 
pe G.I.G.C.L. BRAȘOV, debuso- 
lată mai ales de buna funcțio
nare a blocajului bucureștencelor. 
Mal bune : Niculina Bujor, Cor
nelia Colda, respectiv Monica 
Pătrașcu. Arbitraj bun : O. 
Pop — c. șovăială. Clasamentul : 
7. Farul 16 p, «. Flacăra 
Roșie 17 p, 9. Calculato
rul 15 p, 10. Oltcit 14 p, 11. 
G.I.G.C.L. 14 p, 12. Chimia 12 p.

Sever NORAN

„GRECO-ROMANE"
(Urmare din pag. I)

(Urmare din pag. 1)

anul trecut) la cat. „Sf. Gheor
ghe" lui Anghel Donescu. Dacă 
adăugăm că și la cat. ușoară, 
ale cărei întreceri au avut loc 
la Sibiu, victoria a revenit tot 
unui stelist (Marius Curteanu), 
atunci avem un tablou ,mai 
complet asupra reușitelor spor
tivilor bucureșteni.

La toate cele patru categorii, 
concurenții au încercat — și 
in mare măsură au reușit —, 
în funcție de dificultatea pro
gresiei, să execute programul 
cu cit mai multă acuratetă, 
mișcările impunind nu numai o 
corectitudine deosebită, dar și o 
ținută ireproșabilă. Dacă pen
tru unele mișcări s-au acordat 
punctaje bune, pentru altele în 
schimb (nu totdeauna dintre 
cele mai dificile), executate cu 
stângăcie, cu imperfecțiuni tn 
poziția calului, a fost nevoie ca 
juriul să depuncteze serios.

Debutul l-au făcut călăreții 
înscriși la cat. „Sf. Gheorghe", 
probă dominată de Anghel Do
nescu cu Nufăr, el avind. de
sigur, nu numai o mai mare

experiență competițională, dar 
și un cal mai bine pus la 
punct, replica Ancăi Bogdan și 
a Daniei Popescu-Longo fiind, 
insă, plină de promisiuni. Cu 
un avantaj de puncte variind 
intre 24 și 71, Gheorghe Nico
lae cu Licăreț (la intermediar I 
și II) și cu Derbist (în „Ma
rele Premiu") s-a detașat, ob- 
ținînd victorii meritate, ca ur
mare, mai ales la ultima cate- 
tegorie, a superiorității mani
festate în executarea mișcări
lor mai dificile.

REZULTATE TEHNICE — cal. 
„Sf. Gheorghe”: 1. Anghel Do
nescu (Steaua) cu Nufăr 1154 p, 
2. Anca Bogdan (Steaua) cu Lu
xor 1078 p, 3. Dania Longo (A- 
gronomia București) cu Vanitas 
1057 p; cat. intermediar II: 1. 
Gheorghe Nicolae (Steaua) cu 
Licăreț 1291 p, 2. Ion Popa 
(Steaua) cu Jimblar 1220 p, 3. 
Gheorghe Nicolae cu Garrltano 
1205 p; cat. intermediar I: 1. 
Gheorghe Nicolae cu Licăreț 
1280 p, 2. Anghel Donescu cu 
Nufăr 1241 p, 3. Ion Popa cu 
Babilon 1095 p: Marele Premiu: 
1. Gheorghe Nicolae cu Garrita- 
no 1458 p, 2. Ion Popa cu Jim
blar 1434 p, 3. Marius Curteanu 
cu Derbist 1389 p.

ECHILIBRU IN DERBYUL MASCULIN
In trei orașe din țară — Bucu

rești, Craiova șl Bala Mare — 
s-au desfășurat meciurile etapei a 
cincea (din cadrul primei grupe 
valorice) a campionatului mas
culin de volei.

DINAMO — STEAUA 2—3 (—7, 
14, —12, 5, —7). In derbyul etapei 
și al campionatului — desfășurat 
în sala Floreasca din Capitală — 
s-au întîlnlt fruntașele grupei : 
Steaua, campioana „en-titre“, șl 
fosta deținătoare a titlului, Di
namo. ambele neînvinse în cele 
patru etape de pînă aeum. De o 
parte șl de cealaltă a terenului au 
fost, așadar, Steaua — cu un lot 
tânăr și experimentat și Dinamo 
— la care „vechea gardă“ (au re
intrat, după un an, Căta-Chlțlga 
șl Gîrleanu) încearcă sudura cu 
tinerii. A fost, firește, o partidă 
disputată, de ambiție, cu miză, 
care șl-a pus amprenta pe cali
tatea jocului practicat de cele 
două formații. Din punct de ve
dere tehnic, confruntarea nu s-a 
ridicat Ia un nivel deosebit. Au 
fost multe greșeli (la Steaua nu
meroase servicii ratate, de pildă), 
fazele prelungite, de mare spec
tacol, fiind... foarte puține. Pri
mul set a revenit ușor steliștilor, 
datorită în principal blocajului 
slab al dlnamovlștllor; în setul 
n, 9—3. 11—4, 12—5 pentru Steaua 
care, cu glndul Ia o victorie u- 
șoară... pierde setul, rezultat „în
tors” ca urmare a bunel prestații 
a dlnamovistului Drăghid. Setul 
ID este cel mai echilibrat (s-a 
mers „cap la cap” pînă la 12—12), 
dar și cel mai frumos, ambele e- 
ehipe disputîndu-șl cu ardoare 
șansele, tn ry din nou

In premieră
(Urmare din pag. 1)

al echipei noastre reprezenta
tive. făcîndu-se adesea remar
cat In diverse întreceri inter
naționale. iar aici, la Reșița, 
el fiind, practic, singurul gim
nast care nu a avut nici o ra
tare. Dacă la „impuse", a fost 
notat de două ori cu 9.20, la 
„libere", în schimb. Rizan a 
mers din ce în ce mal bine de 
la un aparat la altul, iar no
tele obținute au fost si ele pe 
măsura execuțiilor.

De fapt, disputa dintre Ri
zan si Marius Gherman, primii 
clasați după intîia reuniune la 
o diferență de doar 5 sutimi, 
ar fi trebuit să ridice la cote 
înalte interesul publicului spec
tator — si de ce nu7 — si al 
antrenorilor șl sportivilor în
șiși. Aceasta. în măsura în 
care pe echipe, avansul de 
două puncte luat Ia „impuse' 
de stelisti îi punea la adăpost 
de orice surpriză. Dar. si la 
Individual, echilibrul de forțe 
s-a frînt prea repede. încă 
din primul schimb. Gherman 
ratează calul (9.00). Iar Rizan 
obține 9.30 la sol. avansul a- 
casta de 30 de sutimi pentru 
Rizan este mărit la aproape 
un punct în schimbul următor: 
Rizan 9.80 la cal. Gherman 9.35 
la inele. In următoarele două 
rotatii — note apropiate pen
tru ambii gimnaști: Rizan 9.55 
la inele si 9.50 la sărituri 
Gherman 9.60 la sărituri si 9.50' 
la paralele. Dar. urmează sur
priza: ieșirea comnletă din 
cursă a lui Gherman (8.90 la 
bara fixă, ca urmare a două

Steaua „cade”, se iac schimbări 
fără rezultat și se ajunge la 2—2, 
urmînd setul V, decisiv. L-a eiști- 
gat neașteptat de simplu Steaua 
(a fost șl 10—2), care a reușit să 
se concentreze mai bine în acest 
final, beneficiind mai ales de a- 
portul sporit ca eficiență al lui 
Spînu (cu multe reușite în atac) 
șl Dascălu (care își răscumpăra 
astfel multele greșeli de serviciu). 
Arbitrul R. Farmuș (ajutat de A. 
Dragomir) a condus bine echi
pele: DTNAMO: Căta-Chlțiga, E- 
neseu (Drăgușin), Gîrleanu (Ră- 
dulescu). Pop. Vrîncuț (Dră- 
ghici), Rotar; STEAUA: pădurețu 
(Ionescu), Mina (Pralea) Constan
tin (Pentelescu), Spînu, Dascălu 
(Racsov), Șoica.

Modesto FERRARINI
EXPLORĂRI ȘTIINȚA BAIA 

MARE — A.S.A. ELECTROMU- 
REȘ TG. MUREȘ 3—0 (7, 5, «). 
Tn general joc frumos, însă re
plica mureșeană a fost foarte 
modestă, cu greșeli tn apărare șl 
la preluări. Remarcați: Manole, 
Szllaghl, Rolban, respectiv Țer- 
bea. Au arbitrat: C. Șovăială — 
V. Pușa (A. CRIȘAN, corcsp.).

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — ELCOND DINAMO ZA- 
LAU 1—3 (—17, 11, —12, —2). Sur
prinzătoare, sub așteptări, evolu
ția gazdelor, la a cincea lnfrîn- 
gere! Victorie meritată a oaspe
ților mal buni în organizarea 
jocului și atac. Evidențlațl: Vlai- 
cu (juniori), ștreang, Tutovan 
(E), Văsuică, Pascu (U). Au ar
bitrat: I. Niculeseu — C. Oprea. 
(V. POPOVICI, co reap.).

LA GIMNASTICĂ
ratări) și trecerea pe poziția 
secundă a fostului campion. 
Emilian Nicula, care a impre
sionat mai ales la bara fixă, 
aparat la care stelistul a tinut. 
parcă, să ne amintească că se 
numără de cîtăva vreme prin
tre cei mai buni din lume. 
Dacă aceste finale au avut, to
tuși. o surpriză — plăcută, de
sigur —, ea s-a numit Adrian 
Sandu, gimnast de la Dinamo 
București, din noua generație 
de talente, ale cărui evoluții 
ne permit să apreciem că el 
are mari perspective de afir
mare în anii viitori, după cum 
cuvinte de laudă merită și 
„bătrînul" Aurelian Georgescu 
pentru spiritul său de luptă si 
indîriirea cu care a apărat cu
lorile clubului Steaua.
(

CLASAMENTE echipe: 1, Stea
ua 340.40 p, 2. Dinamo 337,05 p, 
3. CSS Reșița 324,45 p, 4. CSS 7 
Dinamo 319,90 p, 5. Steaua II 
312.50 p. Individual compus: 1. 
Marian Rizan 114,05 p, 2. Emilian 
Nicula 113,45 p, 3. Marius Gher
man (Dinamo) 112,40 p, 4. Adrian 
Sandu 112,25 p, 5. Levente Mol
nar (Viitorul Gheorgheni) 111,35 
p, 6. Marian Stoican (CSS Reși
ța) 110,95 p. Iată șl primii trei 
clasați pe aparate: sol — Pintea 
și Gherman 19,05 p, Stoican 
18.775 p; cal cu minere — Rizan 
19.550 p, Nicula 19,05 p, Molnar 
18.875 p: inele — Molnar 19,550 p, 
Nicula 19,350 p, Rizan și Florin 
Gheorghe (CSS 7 Dinamo) 18,925 
p: sărituri — Gherman și Stoi- 
can 19 200 p, Pintea 10,173 p; 
paralele — Rizan 19.625 p. Gher
man 19.375 p. Nicolae Belenaru 
(Dinamo) 19.250 p; bara fixă — 
Marian Colăcel (Dinamo) 19.50 
p. Adrian Sandu 19,40 p, Rizan 
19.325.

riei finale s-au conturat destul 
de greu. în urma unor întîlniri 
în care competitorii și-au apă
rat cu strășnicie șansele. Pri
mii care au urcat pe saltea au 
fost sportivii de la categoria 
grea. Ion Grigoraș (Dinamo) și 
loji Stignei (Steaua). Cu două 
centurări laterale și un tur de 
cap la reluarea luptei din pi
cioare. Grigoraș a luat condu
cerea cu 7—0 la puncte șl n-a 
mai cedat-o pînă în final: 
10—2. în meciul următor, la 
categoria 48 kg, Costel Pur- 
ghel (S) l-a învins prin supe
rioritate tehnică (13—0) pe So- 
rin Soproni (D), scorul deve
nind egal: 1—1. Mihai Cișmaș 
(S), la „52 kg", s-a impus mult 
mai greu decît se aștepta în 
fata dinamovistului Cornel Chi- 
riță, rezultatul final fiindu-i

„LIBERE" ----------
(Urmare din pag. 1)

favorabil la limită: 6—5 și 
Steaua a luat pentru prima și 
ultima oară conducerea: 2—1. 
Nicolae Zamfir (D), la „57 kg".
1- a învins categoric (superiori
tate tehnică) pe Nicolae Nitoiu 
(S) și scorul a devenit egal:
2— 2. Dinamo a luat conduce
rea (3—2) în urma victoriei lui 
Constanțin Cașovan („62 kg"), 
în fata tînârului și talentatu
lui Ender Memet (S). pe oare 
I-a depășit atît la lupta din 
picioare (tur de braț), cît și în 
aceea de la parter (două cen
turări laterale), scor 7—1 pen
tru Casovan. Constantin Uță 
(D) l-a învins categoric (supe
rioritate tehnică. 13—0) pe tî- 
nărul Mihai Haîura (S). la „68 
kg", Dinamo „urcînd" la 4—2.

La „74 kg", i-am revăzut ca 
adversari pe cei doi foști cam
pioni mondiali, Ștefan Rusu 
(D) și Ștefan Negrișan (S).

promovat la o categorie de 
greutate superioară. Meciul a 
fost aprig disputat, dar Rusu 
(la categoria sa) s-a simtit mai 
puternic și doar puțin a lipsit 
să obțină tușul în primul mi
nut. în final. Șt. Rusu a obți
nut victoria la puncte (6—0). 
O foarte mare rezistentă l-a 
opus juniorul stelist Gabriel 
Bivolaru (S) lui Sorin Herțca 
(D), la „82 kg“. Finalmente, di- 
namovistul a cîștigat clar: 8—2. 
Aurel Glonț (D) a obtinut o 
victorie rapidă (tuș. min. 0,38), 
la „90 kg", în meciul cu Mir
cea Constanlinescu (S). Cel de 
al treilea punct al Stelei a 
fost realizat de Vasile Andrei 
(.,100 kg"), care l-a învins prin 
superioritate (12—0) pe Ivan 
Savin (D). Pe următoarele 
locuri: 3. L.C. Dacia Pitești, 4. 
Aluminiu Slatina. 5. C.S. Arad, 
6. Rapid București.
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tcj (D). Un duel deosebit de 
aprig disputat, în ciuda dezno- 
dămintului final, a avut loc la 
„52 kg", între Gheorghe Nea- 
goe (S) și Romică Rașovan (D). 
Cu o întreagă suită de centu
rări laterale, combinate cu fi
xări și răsturnări, stelistul s-a 
detașat treptat și cînd mai e- 
rau 13 secunde a ajuns la sco
rul victoriei prin superioritate 
tehnică. în continuare, la „57 
kg", Florin Ioniță (S) a reali
zat o partidă spectaculoasă în 
compania lui Dorinei Bircu 
(D), pe care l-a întrecut, Insă, 
cu dificultate, la puncte (3—2). 
Campionul mondial de juniori 
Dănuț Prefit (S) și-a dovedit 
și de astă dată talentul și — 
de ce nu ? — măiestria în par
tida sa. de la „62 kg*. cu Va- 
sile Buclea (D). în min. 2,30, 
stelistul s-a distanțat la 12—0

și deci victorie prin superiori
tate tehnică. Favorit la cate
goria următoare, 68 kg, era, ne
îndoios, dinamovistul brașovean 
Traian Marinescu, in fața lui 
Daniel Ioniță (S). De altfel, 
Marinescu a și punctat primul, 
dar a fost egalat : 2—2 la sfîr- 
situl primei reprize. La cîteva 
secunde după reluare, cu un 
tur de cap finalizat de Ioniță 
și continuat de Marinescu cu 
o centurare laterală, «corul a 
devenit favorabil stelistului, 
5—4, pentru ca în min. 5,35 di
namovistul brașovean să nu 
mai poată evita tușul. Tot îna
inte de limită a încheiat par
tida și Claudiu Tămăduianu 
(S), la „74 kg", cu Cosiache 
Paveliuc (D). Stelistul își asi
gurase un apreciabil avantaj 
(4—0) în prima repriză, iar 
după pauză. în secunda 30. 
el și-a surprins adversarul cu 
o „cheie" la braț flnallzînd tu

șul. Deci, după partidele de la 
primele 6 categorii (scor 6—0) 
Steaua își asigurase, practic, 
victoria, cucerind al 26-lea titlu 
consecutiv de campioană repu
blicană. Singurul punct cedat 
de steliști avea să fie cel de 
la categoria 82 kg, unde Con
stantin Mărăscu a fost învins 
prin tuș (min. 2) de dinamo
vistul brașovean Gheorghe Mița. 
La următoarele categorii, suc
cese pe linie ale luptătorilor 
de la Steaua : Alexandru KB- 
tcles (90 kg) l-a învins prin 
tuș pe Ion Creangă (D), Petri- 
șor Cruceanu (100 kg) a dispus 
la puncte (3—2) de Gheorghe 
Fodore (D), iar Vasile Pușcașu 
(130 kg) a cîștigat prin nepre- 
zentarea adversarului. Andrei 
Ianko (accidentat). Rezultat fi
nal: 9—1 pentru Steaua. Pe 
locurile următoare : 3. Vulcan 
București, 4. Lemnarul Odor- 
heiu Secuiesc, 5. Voința Cluj- 
Napoca, 6. Nicolina Iași.
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tulul — să alinieze o formație 
de junioare, cu două debutante, 
de 14 ani (D. Grigoroviciu și 
D. Dance), victoria surdasantă 
a Stelei (9—0) fiind doar de 
palmares. Zarurile fuseseră a- 
runcate... Așa incit derbyul a 
fost duminică Tractorul — Di
namo, însă pentru desemnarea 
echipei clasate pe... locul trei. 
A cîștigat Tractorul (9—4. prin 
victoriile obținute de Lazăr — 
4, Ionescu si David — cfite 2, 
Szabo — 1, respectiv Beca — 
2. S. Mihăilă și Leahu — 
câte 1. C. Mihăilă — 0).

Iată rezultatele ultimei etape 
și clasamentul final la floretă

feminin. Divizia A î 1. C. S. 
Satu Mare (antrenor St. Arde
leanul — 9—5 cu Dinamo. 9—7 
Tractorul, 9—1 O. Sp. Șc. S. 
Mare, 9—0 Triumf — 18 p,
campioană națională, 2. Steaua
— 9—0 C. S. Satu Mare. 9—4 
Dinamo, 9—1 CI. Sp. Șc. S. 
Mare, 9—0 Triumf — 16 p, 3. 
Tractorul Brașov — 9—4 Stea
ua, 9—4 Dinamo, 9—1 CI. Sp. 
Șc. S. Mare, 9—2 Triumf — 
12 p. 4. Dinamo — 9—1 CI. Sp. 
Șc. S. Mare, 9—1 Triumf — 
10 p, 5. C.S.Ș. Triumf Bue. — 
8—8, 61—51 CI. Sp. Șc. S. Mare
— 2 p (—57), 6. CI. Sp. Șc. 
Satu Mare — 2 p(—74). Au 
retrogradat ultimele două cda- 
sate.

Din Divizia B la floretă fe-

uOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA MULTIPLA PRONOEX- 
PRES DIN 2 NOIEMBRIE 1986

FAZA I: extragerea I: 36 37 24 
43 15 45; extragerea a n-a: 21 33 
5 32 27 7.

FAZA a n-a. Extragerea a 
m-a: 31 34 2 10 43 22; extrage
rea a TV-a: 5 45 3 15 35 39; ex
tragerea a V-a: 9 44 30 24 37 39; 
extragerea a Vl-a: 13 14 2 19 38 
42; extragerea a vn-a: 36 12 8 
83 34 44; extragerea a vm-a: 37

41 42 24 35 18. Fond total de clș- 
tigurl : 1.291.063 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT din 2 noiembrie 1986

1. S.C. Bacău — Petrolul x; 1. 
„U“ Cluj-Napoca — Victoria Buc. 
2; 3. Gloria Buzău — Corvlnull; 
4. Brescia — Sampdorla 2; (. Co
mo — Juventus x; 8. Empoll — 
Roma 2; 7. Milan — Florentina 
1; 8. Napoli — Internazlonale x; 
9. Torino — Avelllno 1; 10. Udi- 
nese — Ascoll 1; 11. Verona — 
Atalanta 1; 12. Messina — Cre- 
monese 1; 13. Lazio — Bar! 1.

Fond total de cîștigurl: 1.393.855 
Iei.

minin, au promovat CJS.M. 
Cluj-Napoca (18 p) și CI. Sp. 
Șc. 1 Buc. (16 p).

Echipa de spadă Steaua și-a 
mai adăugat un titlu 1a lungul 
șir început cu decenii în urmă. 
Echipa antrenată de O. Zidaru, 
avlnd pe lîngă cvartetul inter
naționalilor Felix Nicolae. So
rin Saitoc, Mihai Popa si Ru
dolf Szabo, doi tineri. Radu Mi- 
trăchioiu și Ion Stanciu, <-a 
impus cu autoritate. Singurul 
meci cu multiple variante și 
„calcule". I.E.F.S. (ocupanta 
locului doi după prima etapă) 
— Electroputere Craiova, pier
dut de studenti la tușaveraj 
(7—7, 70—67 t.d.), a adus am
bele echipe craiovene (Electro 
și C.S.M.) pe podium...

Iată rezultatele și clasamen
tul final in Divizia A la spa
dă : 1. Steaua (9—6 cu I.E.F.S., 
Electro si Farul, 9—5 C.S.M.,
9—4 Tractorul) 20 p — cam
pioană nat tonală, 2. Electropu- 
tere Craiova (7—7 I.E.F.S., 9—3 
Farul, 8—2 Tractorul, 6—6 
C.S.M.) 12 p, 3. C.S.M.-I.J.C.L. 
Craiova (9—3 I.E.F.S., 8—2
Farul, 8—4 Tractorul) 10 
p (+14), 4. I.E.F.S. (9—6 Trac
torul) 10 p (+4), 5. Farul C-ța 
(9—6 Traotorul. 9—4 I.E.F.S.)
6 p, 6. Tractorul Brașov 2 p. 
Ultimele două formații au re
trogradat.

Din Divizia B la spadă au 
promovat C. S. Satu Mare (18 
p) și Mecanica Bistrița (14 p).
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ECHILIBRAT DECÎT
î SCORUL...

DINAMISMUL, ÎN PRIM-PLAN
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DINAMO 3 (2)
F. C. ARGEȘ 0

Stadion Dinamo; teren bun; 
timp frumos; spectatori — circa 
20 000. Șuturi: 12—3 (pe poartă: 
7—0). Cornere: 8—3. Au marcat: 
VARGA (min. 24), DAMASCHINI 
(mln. 44) și CĂMATARU (min. 4«).

DINAMO: Prunea — RED NIC, 
Al. Nicolae, MOVILA, STANESCU 
— Mihăescu, Dragnea, VARGA. 
Suclu (mln. 52 BĂLĂCI) — Văl- 
d-ean (min. 40 Damaschin I), CA- 
MATARU.

F. c. ARGEȘ: Sperlatu — Voicu, 
BALAUR. STANCU, Eduard - 
BADEA, Simion, Bănuță (min. 70 
Tănase), Jurcă — D. ZAMFIR 
(min. 66 Achim), Radu n.

A arbitrat în general bine R. 
Petrescu; la linie: Em. Oțelea 
(ambii din Brașov). Cu greșeli, și 
C. Corocan (Reșița).

Cartonașe galbene: STANCU, 
EDUARD.

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

respins, a reluat același Cămă- 
taru, dar portarul oaspeților a 
fost iarăși la post. Spre final 
de repriză, In mln. 43. tușlerul 
Em. Oțelea greșește din nou (ne- 
semnalizînd o minge oare de
pășise linia de fund), de data 
aceasta Insă R. Petrescu inter
vine șl, neacordind golul înscris 
de Cămătaru, indică lovitură de 
colț, de pe partea dreaptă. In 
urma căreia DAMASCHIN I, 
fără om lingă el, a reluat pu
ternic în plasă : 2—0.

La puțin timp de Ia reluare, 
mai precis în min. 48. va fl 3—0, 
CAMATARU înscriind, cu capul, 
în stingă portarului, după o cen
trare dc pe aripa dreaptă. Spe
rlatu va fl în continuare soli
citat. dar Damascbin I. îndeosebi 
el. va risipi cîteva situații favo
rabile în mln. 54, 63 șl 64. O 
bună ocazie de a marca vor 
avea șl piteștenli (prin D. Zam
fir, în min. 56), dar mingea, 
preluată de acesta cu capul, va 
trece pe lingă stîlpul sting.

Gheorghe NICOLAESCU

CEDAT ÎN FINAL
Din plasă deschizînd scorul. Pînă
în- la pauză, localnicii au domi-
ln nat, au șutat deseori la poarta 

lice lui Liliac, însă fără urmări pe 
din tabela de marcaj.
au în repriza secundă, aspectul 
lor jocului a rămas în general a-

bă- celași, intr-un singur sens, spre
nu poarta Petrolului. In această

:ind parte a meciului, jucătorii e-
ilo- chipei S. C. Bacău și-au creat
reul mai puține situații favorabile.
: a doar două dintre ele (Viscrea-
ntă. nu — min. 46, și Burleanu —
gite min. 48) au fost mai pericu-
tra- loase, însă Liliac le-a rezolvat
leo- cu mult calm. Finalul a fost
;fel, fierbinte, gazdele au apelat la
nea ultimele resurse și au reușit
i a să restabilească egalitatea. In
ex- min. 84, Andries a executat o

, 25 lovitură liberă de Ia circa 25
ilți- m, lateral dreapta, balonul l-a

cu lovit pe BUTUFEI în piept, de
lur- unde a intrat în plasă si... 1—1.

tn Pompiliu VINTILA

OPERAT DE CLARĂ
F.C.M. BRAȘOV 4 (1)
OȚELUL GALAȚI 1 (0)

Stadion Municipal; teren toarte 
bun; timp excelent; spectatori — 
circa 10 060. Șuturi: 24—8 (pe 
poartă: 10—3). Cornere: 10—1. Au 
marcat: CADAR (mln. 44 și 52), 
KRAMER (mln. 49, din ti m), 
MĂRGĂRIT (min. 63), respectiv 
ANTOHI (min. 66).

F.CJW. : Santa — BALAN,
ȘTEFANESCU, Naghl (min. 53 
Moldovan), V. Ștefan — ȘERBA- 
NJCA, Avădanel, Mărgărit (mln. 

70 Bența) — Barbu, CADAR, 
KRAMER.

OȚELUL: călugăru — Popescu, 
Aglu, Anghellnel, Gb. Radu — M. 
Stan, BURCEA, Rotaru (mln. 46 
Vaișcovici) — Ralea (min. 62 Sta- 
mate). ANT DHI, Hanghluc.

A arbitrat foarte bine M. Axente 
(Arad); la linie: N. Voinea șl E. 
Pătrașcu (ambii din București). 

La speranțe: 4—1 (1—1).

• —

devenit 3—0. In min. 63, ace
lași Șerbănică i-a oferit si lui 
MĂRGĂRIT o pasă de gol și 
mijlocașul brașovean, din că
dere, a expediat balonul jos 
lingă stîlpul din stingă al por
ții gălățene : 4—0. în sfirșit, 
ultimul gol va fi marcat de 
oaspeți, in min. 66. Ia cornerul 
(singurul) executat de Vaișco
vici, ANTOHI a reluat, cu ca
pul, în plasă. Victorie clară a 
brașovenilor, mai dară dedt 
credeau foarte multi dintre 
suporterii acestei echipe, cum 
n-a obținut de mult formația 
gazdă. Ea este rodul unei evo
luții foarte bune a F.C.M.-ului, 
jucătorii făeînd o mare risipă 
de efort din primul și pînă în 
ultimul minut.

Laurențiu DUMITRESCU
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ROADELE CONTRAATACULUI
CLUJ-NAPOCA, 2 (prin te

lefon). „Șepcile roșii" au sufe
rit a treia infringere consecu
tivă. de data aceasta, pe teren 
propriu, in fața unei echipe 
care a dat o replică neașteptat 
de bună, ea destrămind 
matematic atac după atac. In 
plus, cele citeva contraatacuri 
declanșate de oaspeți au pus 
in mare dificultate defensiva 
clujeană, unul dintre acestea 
soldindu-se cu golul înscris de 
Auguslin (min. 30), la capă
tul unei acțiuni de toată fru
musețea : Iordache a centrat 
de pe partea stingă, balonul a 
trecut peste întreaga apărare 
clujeană, Țălnar l-a recentrat 
și AUGUSTIN, apărut oportun, 
a șutat sec din apropiere. .Alte 
două Contratacuri au făcut ca 
balonul să zdruncine barele 
porții apărate de Cavai în min. 
44 (Tălnar) și min. 45 (Iorda
che). Dintre rarele ocazii ale 
localnicilor în prima parte a 
întâlnirii, putem nota lovitura, 
cu capul, a lui Sabău, din a- 
propiere (min. 7). cînd Nițu a 
respins cu dificultate In cor
ner. Feșnic (min. 24 — șut 
puternic pe lingă bară) și Po- 
picu (min. 36), șut violent ca- 
re-1 evidențiază pe Nițu.

La reluare, clujenii continuă 
să domine teritorial, dar atacu
rile lor n-au consistență, ele 
lovindu-se de o defensivă foar
te bine organizată. In min. 49, 
Bucur trimite balonul defec
tuos, cu capul, din 6 m, Sa
bău în min. 52. Ia capătul u- 
nei acțiuni personale, șutează 
peste ..transversală1*. In replică, 
oaspeții irosesc o mare ocazie 
prin Augustin (min. 55) care, 
scăpat singur de la centrul te
renului, își încheie cursa cu 
un șut peste poartă. Iar în

„U- CLUJ-NAPOCA 0
VICTORIA BUC. 1 (1>

Stadion Municipal; teren bun; 
timp noros, rece; spectatori — 
circa 10 000. Șuturi: 13—11 (pe 
poartă: 4—4). Cornere: 11—1. A 
marcat: AUGUSTIN (mln. 30).

»U“: caval — Meszaroș, PO- 
PICU. Ciocan, Pojar — Feșnio 
(min. 46 Dobrotă), MUJNAI, 
SABAU, Bucur — Cîmpeanu n, 
Fîșic (mln. 62 Boeru).

VICTORIA: NIȚU — Vlad, Za
re. MIREA, Topolinschi — URSU, 
Balaur I, P. Petre — ȚALNAR 
(min. 89 Săndoi), AUGUSTIN, 
Iordache (min. 74 Nlca).

A arbitrat foarte bine I. Crăclu- 
nescu; la linie: Gh. Constantin 
(ambii din Rm. Vîlcea) șl T. Che- 
lu (Giurgiu).

Cartonașe galbene: P. PETRE, 
BALAUR I.

.La speranțe: 2—1 (0—0).

min. 59, Cavai iese la 35 m șl 
stopează incursiunea lui Tăl
nar care se îndrepta solitar 
spre poarta adversă. In finalul 
partidei, un șut „bombă" al lui 
Pojar (min. 70) îl obligă pe 
Nițu să respingă de la vinclu, 
iar, în min. 75, Dobrotă gre
șește de puțin ținta. Si. astfel. 
Victoria obține două puncte 
meritate Ia capătul unui joc In 
care a demonstrat o excelentă 
organizare a contraatacului.

Gheorghe NERTEA

După severa Infringere din e- 
tapa trecută, de la Galați, echi
pa din Giulești a dorit să se re
abiliteze In meciul de ieri șl a 
reușit, mal ales pe planul rezul
tatului, obțlnînd o victorie meri
tată, la două goluri diferență, In 
fața unei adversare destul de in
comode. Sub aspectul jocului. 
Insă, publicul aștept» mal mult 
de la formația sa favorită, care 
a alternat momentele foarte bu
ne cu altele mai puțin reușite, 
marcate de unele greșeli Indivi
duale surprinzătoare. De altfel, 
asemenea greșeli le-am semnalat 
uneori și la oaspeți, ceea ce a 
făcut ca partida — atractivă prin 
dinamismul șl dlrzenla ei — să 
sufere pe alocuri ca nivel tehnic.

Rapid și-a impus de la Început 
inițiativa șl a reușit In mln. 16 
să deschidă scorul, In urma unui 
corner, cînd mingea a fost mai 
întîl șutată de Marinescu, a lovit 
pămintul și a ajuns la F. COJO- 
CARU, care a reluat-o tn plasă. 
Patru minute mal tlrziu, același 
F. Cojocaru ratează o mare ocazie, 
trimițînd balonul in portar. Mo- 
renarii se arată și ei periculoși 
Pe contraatac, izbutind In mln. 
27 să egaleze: Bacoș sare greșit 
Ia minge. D. Sava o preia, cen
trează cu precizie șl MAHCU, 
nemarcat, trimite din apropiere 
în plasă. Minutele 32 și 34 II 
aduc din nou pe F. Cojocaru In 
prim-plan, care Insă nu fructi
fică situațiile favorabile create. 
O va face, in schimb, DAMAS
CHIN n ln min. 42, care — 
atent, pe fază — reia In poartă 
mingea respinsă de Oană Ia un 
puternic șut al lui Dumitru.

La Începutul reprizei secunde 
(mln. 52). Manea ratează o bună 
ocazie, pentru ca apoi (mln. 58) 
Marinescu să fie la un pas de 
autogol, mingea respinsă de el

RAPID 3 (2)
FLACĂRA MORENI 1 (1)

Stadion Giulești; teren moale; 
timp frumos; spectatori — circa 
9 000. Șuturi: 13—11 (pe poartă : 
0—5). cornere: 7—3. Au marcat : 
F. COJOCARU (min. 16 șl 70), 
DAMASCHIN II (min. 42), res
pectiv MARCU (mln. 27).

RAPID: Mânu — Marinescu, I. 
MARIN, M. GRIGORE, Bacoș — 
Goanță, Dumitru, ȘT. POPA (mln. 
82 Țîră) — F. COJOCARU, Da- 
maschin H. MANEA.

FLACARA: Oană — MATE- 
ESCU. DUMITRESCU, Badea, Pa- 
raschiv — C. Cojocaru, Pană, Ște- 
fănescu (mii;. 46 Călin), D. Sava 
— STOICIU, Marcu (min. 60 
Glngu).

A arbitrat bine D. Buciumam 
la linie: E. Seracin (ambii din 
Timișoara) șl c. Teodorescu 
(Buzău).

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

cu capul lovind stîlpul propriei 
porți. Un minut mai tlrziu, go
lul plutește la cealaltă poartă, 
dar Oană respinge prin reflex 
mingea bine șutată de Damas- 
chin II. Gazdele își vor mări, to
tuși, avantajul in min. 70, cînd 
Goanță 'îl deschide excelent pe 
Manca, acesta centrează la F. CO
JOCARU și extrema dreaptă fe
roviară ii surprinde pe Oană cu 
un șut cam anemic, dar bine 
plasat. In final, proaspătul in
trodus Țîră dă tribunelor iluzia 
lui... 4—1, dar mingea frumos 
șutată de el va trece doar la 
clțlva centimetri de bară.

Constantin FIRANESCU

DOUĂ PUNCTE DĂTĂTOARE DE SPERANȚE
9

S. C. BACĂU 1 (0)
PETROLUL 1 (1)

Stadion „23 August"; teren foarte 
bun; timp no ros, ceață; specta
tori — circa 6 000. Șuturi 13—7 (pe 
poartă: 9—6). Cornere: 9—1. au 
marcat: BUTUFEI (mln. 84 — 
autogol), respectiv OR. ENE (mln. 
22).

S. C. BACAU: Barba — AN- 
DRIEȘ, Borcea, Artoni, VISCREA- 
NU — Burleanu, C. SOLOMON, 
Tismănaru — Șoiman, Pachițea- 
nu (min. 46 Andronlc), Fulga 
(min. 61 Penoff).

PETROLUL: LILIAC — PANCU, 
Butufei, Ștefan (min. 46 Hîncu), 
P. Gușe — MOCANU, Pitulice, O. 
Grlgore — Cr. Ene, Drăgan, I. 
Gușe.

A arbitrat foarte bine D. Pe
trescu (București): Ia linie: A. 
Porumbolu (Vaslui) șl M. Solomlr 
(Cluj-Napoca).

Cartonașe galbene: P. GUȘE, 
ARTENI, BURLEANU.

La speranțe: 2—1 (0—0).

BUZĂU, 2 (prin telefon). In 
ciuda terenului dificil, noroios, 
în porțiunea centrală, jocul a 
fost viu disputat, cu multe oca
zii de gol și a avut o pasionan
tă evoluție a scorului. După ce 
Șumulanschi, în min. 9, are o 
excelentă poziție de gol, dar a- 
lunecă, în noroi, în fața porții 
lui Ioniță, Corvinul va deschi
de scorul în min. 33 printr-o 
clasică acțiune dc contraatac, în 
care VĂETUȘ a fructificat o 
splendidă pasă a Iui Klein: 
0—1. Asta după ce, un mi
nut înainte, Mateuț a avut și 
el o foarte bună poziție, dar 
a ratat. De remarcat, în a- 
ceastă perioadă a jocului, im
posibilitatea formației locale 
de a deschide scorul (în min. 
19, Zahiu șutează puternic, 
Ioniță respinge la Șumulan
schi, dar șutul acestuia este 
blocat de portarul hunedo- 
rean). Egalarea va surveni în 
min. 39 : lovitură liberă de 
la 18 m, executată de Șumu
lanschi la Zahiu, șut puter
nic, Ioniță respinge in cor
ner ; execută Comănescu, Io- 
niță respinge din nou la

STOICA și acesta înscrie cu 
capul : 1—1.

Și în această repriză, ca și 
după pauză, Corvinul se va 
dovedi superioară pe plan 
tehnico-tactic, dar Gloria 
pune mult suflet, dejoacă ac
țiunile de atac ale hunedorc- 
nilor și, în min. 66, STOI- 
CHIȚĂ va înscrie golul vic
toriei, în urma unei excelen
te aplicări a legii avantajului 
de către arbitrul A. Gheor
ghe. Și de data asta, golul 
buzoian a fost precedat de o 
bună ocazie a Corvinului 
(min. 63) : la o centrare de 
pe stînga, Stoica intervine în 
careu, dar cade în noroi, șu
tează Gabor, dar Cristian II 
blochează în ultimă instanță. 
După golul lui Stoichiță, Șu
mulanschi (min. 75) are posi
bilitatea să mărească diferen
ța, dar și el se împiedică în 
terenul desfundat. Pe scurt, 
un meci echilibrat, plăcut la 
vedere, fără valențe tehnice 
deosebite (mai ales din cau-, 
za terenului) urmărit cu in
teres de spectatori, care, în 
min. 85, aveau să tresalte din

GLORIA BUZĂU 2 (1)
CORVINUL 1 (1)

Stadion Gloria; teren moale; 
timp însorit, reee; spectatori — 
circa 8 000. Șuturi: 11—4 (pe 
poartă: 7—1). cornere: 6—5. Au 
marcat: STOICA (min. 39), STOI
CHIȚĂ (min. 66), respectiv VAE- 
TUS (min. 33).

GLORIA: CRISTIAN II — Co
mănescu. Trandafir, Mircea, 
STOICA — ZAHIU, Șumulanschi 
(min. 83 Alexandrescu), Stan, 
STOICHIȚĂ — Fl. Grigore (mln. 
64 Timiș), Profir.

CORVINUL: Ioniță — Tîrno- 
veanu, Dubinciuc. MĂRGINEAN, 
Badea — Mateuț, Petcu (min. 67 
Cojocaru). Nicșa, KLEIN — Ga
bor, VAETUȘ.

A arbitrat foarte bine A. 
Gheorghe (P. Neamț) ; la linie: 
Al. Comănescu (Bacău) și V. Curt 
(Medgidia).

Cartonașe galbene: ZAHIU*
STOICA, COJDCARU.

La speranțe: 2—1 (1—1).
• ■■ .......

nou la ocazia lui Stan, de a 
înscrie la o pasă excelentă a 
lui Alexandrescu.

Mircea TUDORAN

IERI, ÎN DIVIZIA B
SERIA I

FEPA 74 BÎRLAD — PROGRE
SUL BRAILA 2—1 (1—0) : Mlhăi- 
ță (mln. 3), ducă (min. 56), res
pectiv Chirci (mln. 87).

C.S.M. SUCEAVA — C.S. BO
TOȘANI 2—0 (0—0): Cașuba (mln. 
61 — din 11 m) și Sfrijan (min. 
79).

UNIREA SLOBOZIA — MINE
RUL GURA HUMORULUI 1—0
(1—0) : Vintilă (mln. 37).

STEAUA MIZIL — POIANA 
C1MPINA 2—0 (1—0) : Cosma
(mln. 43), Greaca (min. 75 — 
din 11 m).

OLIMPIA RM. SABAT — DU
NĂREA C.S.U. 
(1—0) : I. Țone

F.C.M. DELTA
GALAȚI 1—6

(min. 35).
DINAMO TUL-

CEA — ARIPILE VICTORIA BA- 
CAu 3—1 (2—0) : Iamandl (mln. 
30 șl 79), Dinescu (mln. 37), res
pectiv Scintele (min. 55).

CEAHLĂUL p. neamț — 
C.F.R. PAȘCANI 2—0 (1—0) : Ber- 
ceanu (mln. 7) și Susanu (min. 
90).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
POLITEHNICA IAȘI 1—0 (0—0) :
C. Rusu (mln. 65 — din 11 m).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
F.C. CONSTANȚA 1—0 (0—0) :
Vlad (mln. 60).

Relatări de la : C. Burghelea, I. 
Mîndrcscu, I. Matei, R. Alexan

drescu, T. Budescu, I. Dlaconu, 
C. Rusu, V. Manoliu, O. Băl- 
teanu.

ETAPA VIITOARE (duminică 
9 noiembrie): Poiana Cîmplna — 
Prahova C.S.U. Ploiești ; F.C. 
Constanța — F.C.M. Delta Dina
mo Tulcea ; C.S. Botoșani — 
Steaua Mizil ; Aripile Victoria 
Bacău — F.C. Ceahlăul P. Neamț; 
Minerul Gura Humorului — C.S.M. 
Suceava ; C.F.R. Pașcani — O- 
limpia Rm. Sărat ; Politehnica 
Iași — Unirea Slobozia ; F.CJM. 
Progresul Brăila — Unirea Dina
mo Focșani ; Dunărea C.S.U. Ga
lați — FEPA ’74 Bîrlad.
1. PRO GR. BR. 11 8 0 3 24-13 16
2. C.S.M. Suceava 11 6 3 2 15- 6 15
3. F.C. Constanța 11 7 0 4 25- 9 14
4. Steaua Mizil 11 6 2 3 20-17 14
5. FEPA »74 Bîrlad 11 7 0 4 13-15 14
6. Unirea Focșani 11 6 1 4 12-14 13
7. Polit. Iași 11 6 0 5 17-10 12
8. Ceahlăul P.N. 11 5 2 4 18-16 12
9. Olimpia Rm. S. 11 5 2 4 11-10 12

10. Prahova PI. 11 6 0 5 13-13 12
11. Aripile Bacău 11 5 1 5 15-11 11
12. Delta Tulcea 11 5 1 5 19-19 11
13. C.S. Botoșani 11 3 3 5 9-18 9
14. C.F.R. Pașcani 11 3 2 6 13-15 8
15. Unirea Slobozia 11 3 2 6 8-17 8
16. Dunărea Gl. 11 3 1 7 11-15 7
17. Minerul G.H. 11 3 1 7 10-19 7
18. Poiana Cîmpina 11 1 1 9 5-21 3

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

CHIMICA TlRNAVENI — ROVA 
ROȘIORI 1—0 (1—0) : Kuti (min. 
31).

ELECTRO PUTERE CRAIOVA — 
A.S. DROBETA TR. SEVERIN 
2—0 (1—0) : Olaru (miin. 19) și
Ciurea (min. 57 — din 11 m).

TRACTORUL BRAȘOV — AU
TOMATICA BUCUREȘTI 2—0 
(2—0) : Andrași (min. 8), Mol
dovan (min. 10).

F.C. INTER SIBIU — C.S. TÎR- 
goviște l—o (0—0): stoica (min. 
75).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — A.S.A. TG. MUREȘ 2—2 
(1—1) : Răduț (min. 14), Tițu 
(min. 49), respectiv Albu (min. 
13) și Muntean (min. 85).

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — AUTOBUZUL 
BUCUREȘTI 0—0.

GAZ METAN MEDIAȘ — PAN
DURII TG. JIU 2—0 (0—0) : Har- 
bădă (min. 82 si 88>.

T.M.A.s.A. sp. GHEORGHE — 
CARPAȚI MÎRȘA 1—0 (1—0) î
Varga (min. 22).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — I.C.I.M. BRAȘOV 2—0 
(0—0) : Petrescu (min. 96) și 
Stoica (min. 88).

Relatări de la : I. Ducan, T. 
Costin, C. Gruia, I. Ionescu, C. 
Bughea, A. Soare, M. Țacăl, L. 
Briotă, N. Costache.

ETAPA VIITOARE (duminică 
9 noiembrie) : Autobuzul Bucu
rești — Progresul Vulcan Bucu
rești ; I.C.I.M. Brașov — Electro- 
putere Craiova ; Automatica 
București — Mecanică Fină Stea
ua București ; A.S. Drobeta Tr. 
Severin — I.M.A.S.A. St. Gheor
ghe ; Gloria Pandurii Tg. Jiu — 
Tractorul Brașov ; Carpați Mîr- 
șa — Sportul Muncitoresc Sla
tina ; ROVA Roșiori — Gaz Me
tan Mediaș ; C.S. Ttrgoviște —

Chimica Tîrnăveni ; A.S.A. Tg.
Mure? — F.C. Inter Sibiu.

1. A.S.A. TG. M.
2. Progresul V.
3. Chimica Tîrn.
4. Inter Sibiu
5. Gaz Metan
6. A.S. Drobeta
7. Electroputere
8. Tractorul Bv.
9. C.S. Tîrgoviște

10. I.C.I.M. Bv.
11. Mecanică Fină
12. ROVA Roșiori
13. Autobuzul Buc.
14. Automatica
15. Pandurii Tg. J.
16. I.M.A.S.A.
17< Carpați Mîrșa
18. Sp. Muncitoresc

11 7 4 0 22- 5 18
11 6 4 1 16- 8 16
11 6 1 4 19-11 13
11 6 1 4 13- 9 13
11 5 3 3 11- 7 13
11 5 2 4 17-14 12
11 4 3 4 16-12 11
11 4 3 4 11-10 11
11 5 0 6 18-19 10
11 3 4 4 11-12 10
11 3 4 4 8-12 10
11 4 2 5 11-18 10
11 3 3 5 12-14 9
11 4 1 6 11-16 9
11416 9-18 9
11 4 1 6 9-19 9
11 3 2 6 12-16 8
11 2 3 6 12-18 7

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

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
METALUL BOCȘA 4—2 (0—1) î
Bobaru (min. 52 și 73), Pascu 
(min. 67), Vlătănescu (mim. 70), 
respectiv Otiman (min. 14) și 
Trifan (min. 79).

AURUL BRAD — C.S. U.T. 
ARAD 4—0 (2—0): Stoinescu (min. 
13 și 25), Ciontoș . (min. 62), Mia- 
tov (min. 69).

GLORIA BISTRIȚA — MINE
RUL CAVNIC 2—0 (2—0) : Florea 
(min. 22 și 33 — din 11 m).

MUREȘUL DEVA — C.I.L. SI- 
GHET 1—1 (1—0) : S. Popa (min. 
15), respectiv Caclureac (min. 
90).

UNIO SATU MARE — MINE
RUL PAROȘENI 0—0.

STRUNGUL ARAD — F.C. MA
RAMUREȘ BAIA MARE 1—0 
(0—0) : Szucs (mln. 80).

DACIA MECANICA ORAȘTIE — 
F.C. BIHOR 0—1 (0—0) : Cigan
(min. 52).

ARMATURA ZALAU — OLIM
PIA SATU MARE 4—0 (3—0) :
Predeanu (min. 6 și 25), M. Ni
colae (min. 17), Naghi (mln. 90
— din 11 m).

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA
— C.S.M. REȘIȚA 2-0 (1—0) S A. 
Mureșan (min. 5) și Boca (min. 
84 — din 11 m).

Relatări de la : C. Crețu, Al. 
Jurcă, I. Toma, I. Simion, Z.

Kovacs, N. Străjan, I. Siminie 
N. Danciu, I. Lespuc.

ETAPA VIITOARE (duminică 
9 noiembrie) : Minerul Cavnic — 
Mureșul Deva ; C.S.M. Reșița — 
Strungul Arad, C I.L. Si.ghet — 
Dacia Mecanica orăștie ; F. C. 
Maramureș Baia Mare — Gloria 
Bistrița ; C.S.U.T. Arad — Armă
tura Zalău ; F.C. Bihor — Aurul 
Brad ; Minerul Paroșeni — Stea
ua C.F.R. Cluj-Napoca ; Metalul 
Bocșa — Unio Satu Mare ; F.C. 
Olimpia Satu Mare — Politehnica 
Timișoara.
1. „POLI“ TIM. 11 7 4 0 28-13 18
2. Gloria Bistrița 11 6 2 3 15- 9 14
3. U.T.A. 11 6 1 4 12-14 13
4. F.C. Bihor ♦) 11 6 3 2 19- 6 12
5. F.C. Maram. 11 5 2 4 17- 9 12
6. Armătura Zalău 11 5 2 4 20-14 12
7. C.S.M. Reșița 11 5 2 4 11-10 12
8. Strungul Arad 11 4 4 3 11-11 12
9. Minerul Paroș. 11 4 3 4 12-11 11

10. Aurul Brad 11 4 2 5 13-16 10
11. Steaua C.F.R. 11 4 2 5 12-15 10
12. Unio S. Mare 11 4 2 5 10-14 10
13. Olimpia S. M. 11 4 2 5 14-19 10
14. Metalul Bocșa 11 4 1 6 15-17 9
15. Dacia Orăștie 11 4 1 6 16-19 9
16. C.I.L. Sighet 11 3 3 5 12-17 9
17. Minerul Cavnic 11 3 1 7 14-19 7
18. Mureșul Deva 11 2 1 8 6-24 5

•) Echipă penaliza'tă cu 3 puncte



In meci amical de juniori la hochei

ROMÂNIA — IUGOSLAVIA
In primul său meci amical 

din acest sezon, reprezentativa 
de hochei juniori (18 ani) a 
României a învins, ieri, pe pa
tinoarul „23 August" din Ca
pitală, formația similară a Iu
goslaviei cu 9—5 (4—4, 4—0,
1—1). A fost un meci alert, cu 
faze rapide la ambele porți, 
cu Ocazii și cu goluri multe. 
Scorul pe reprize reflectă 
corect raportul de forțe de pe 
gheață. Jucătorii noștri au în
ceput bine în atac, au înscris 
de patru ori, dar au primit tot 
atîtea goluri, datorită faptului 
că au neglijat complet apăra
rea. Pentru România au înscris 
Nicolescu și Spiridon, in ace
lași min. 5. Cs. Gali (9) și Z. 
Antal (16). Iar pentru oaspeți 
Kozici (9). Kontreci (12). Po- 
luga (15) și Kranicl (17). Pa
tinajul foarte bun al oaspeți
lor, care le-a permis, pe ton-

DIVIZIA A, PRIMA
Sîmbătă și duminică, pe pa

tinoarul „23 August" din Capi
tală. au avut loc cele două 
partide dintre Dinamo Bucu
rești și S.C. Miercurea Ciuc. 
Iată cîteva amănunte:

DINAMO — S. C. MIERCU
REA CIUC 5—3 (1—1, 2—0,
2— 2). Partidă interesantă, de 
bun nivel tehnic, cu o pasio
nantă evoluție a scorului : în 
min. 31. Dinamo conducea cu
3— I. pentru ca în min. 48 
să fie 3—3. Bucureștenii au 
înscris golurile victoriei, mun
cită. în ultima parte a meciu
lui. Nota jocului au dat-o în 
special tinerii, cu un patinaj 
bun și un tempou rapid. Pen
tru Dinamo au marcat îndeo
sebi jucătorii din linia a doua 
(Kemenesi — min. 16. Bcjan
— 21. Ionescu — 31, Andras
— 53) si chiar din linia a

STEAUA A CUCERIT „CUPA
Steaua și C.S.M. Sibiu au 

reeditat, pînă la un punct, 
partida lor din campionatul 
Diviziei A (etapa a Vil-a), 
sîmbătă, în Parcul copilului, 
în finala „Cupei F. R. Rug
by". Rugbyștii militari și-au 
apropriat și de data aceasta 
victoria, dar la fel de dificil 
ca și atunci, deși rezultatul a 
fost destul de net : 12—6
(0—0). .,XV“-le Stelei, chiar 
și fără cîțiva titulari, a găsit 
resurse pentru a forța victo
ria. care s-a concretizat abia 
în ultimele 13 minute, pînă 
atunci. jocul menținîndu-se 
sensibil egal, pe fondul unei 
replici dîrze a sibieniior. care 
au avut un început bun. Ei 
au ratat. în prima repriză, 
două l.p. din poziții excelen
te. Poate că. avînd un 6—0 
la pauză, oaspeții ar fi conti

De la 13-13 (în 1980) la... 0-60 !

0 ÎNFfiÎNCElif GREU DE EXPLICAT
A RUGBYȘTILOR NOȘTRI ÎN MECIUL CU IRLANDA

DUBLIN, 2 (prin telefon). 
Făcînd un nou și mare pas 
înapoi, echipa de rugby a 
României a suferit, sîmbătă 
după-amiază. cea mai grea în- 
frîngere din lunga-i carieră in
ternațională : 0—60 (0—22) în 
fața XV-lui Irlandei. Dezorien
tată. nesincronizată. în unele 
momente de-a dreptul penibilă, 
formația aliniată pe Lans
downe Road a fost o partene
ră prea modestă pentru o echi
pă irlandeză în zi de excepție, 
primind — incredibil — zece e- 
seuri (!). fără a reuși să peri
cliteze cit de cit serios terenul 
de tintă advers. Cît de departe 
pare acum timpul acelui exce
lent 13—13, din urmă cu șase 
ani. de pe același superb sta
dion ! Să fi urcat atît de sus 
reprezentativa Irlandei ? Să fi 
căzut atît de mult echipa 
României ? Amîndouă premise
le ni se par reale. Gazdele au 
făcut un joc de ansamblu fără 
cusur, prezentînd o înaintare pe 
cît de puternică pe atît de mo
bilă și o linie de treisferturi 
rapidă, condusă de un mijlo
caș de o mare abilitate (Dean). 
Rugbyștii noștri au fost supuși

9-5
dul neglijentelor apărării noas
tre, să fie atît de activi în 
atac în prima repriză, a pălit 
în partea a doua a jocului, ca 
urmare a căderii fizice. Echipa 
noastră a menținut ritmul și 
a Înscris de patru ori prin 
Androne (28), Z. Antal (30) — 
după o combinație rapidă care 
a plecat de la Csiki și Cs. Gali 
—, Spiridon (37) și Androne 
(38), astfel că scorul a devenit 
8—4. Repriza a treia a fost mai 
echilibrată, poate și din cauza 
unei relaxări intervenite în e- 
chipa noastră. S-a mai înscris 
doar de două ori : Mohorea (49) 
și, respectiv Kontreci (50). Au 
arbitrat corect M. Fresncanu. 
M. Dinu și D. Trandafir.

Azi șl miine, la patinoarul 
„23 August**, de la ora 17, vor 
juca din nou cele două repre
zentative.

Mircea COSTEA

GRUPA VALORICA
treia (Caval — 59), cei din 
linia I... absentînd la acest 
capitol. Pentru Sport Club au 
înscris Gerep (min. 15 — cînd 
oaspeții erau în inferioritate) 
și Bartalis (41 și 48). Multe alte 
goluri au ratat ambele echipe... 
Au arbitrat I. Becze, FI. Gu- 
bernu și M. Presneanu. (M. 
TUDORAN).

DINAMO — S. C. MIERCU
REA CIUC 5—3 (3-2, 0-0,
2—1). Partida de duminică a 
păstrat ceva din spectaculozi
tatea celei de sîmbătă. a fost 
pe alocuri pasionantă. Și sco
rul a fost același. Din calități 
nu s-a mai păstrat bunul ni
vel tehnic, în schimb s-au 
menținut ratările, mai multe 
decît golurile tnarcate și, am 
putea spune, mai... spectacu
loase. A cîștigat Dinamo, tot 
pe merit, grație acelorași linii 

nuat cu alt aplomb meciul...
Repriza secundă a readus 

în teren, parcă, o altă echipă 
Steaua, în care antrenorii Th. 
Rădulescu și Ad. Mateescu au 
operat o schimbare foarte 
inspirată: D. Alexandru a 
luat locul lpi Ignat, la „uver
tură**, Cum era și firesc, a 
rezultat o mai bună conlucra
re a compartimentelor, care 
a avut ca efect un eseu (au
tor, Mirea) transformat de D. 
Alexandru (min. 52). Cu dîr- 
zenia lor. remarcabilă nu o- 
dată, sibienli nu au renunțat, 
la luptă, reducînd din handi
cap printr-o l.p. (min. 58), a- 
poi au egalat prin aoelași 
procedeu (min. 61). în ambele 
cazuri prin Becheș. A fost un 
fel de reabilitare pentru lo
viturile de pedeapsă ratate în 
prima repriză... Replica Ste- 

unei presiuni permanente, ire
zistibile, organizate în spatele 
purtătorului de balon, mereu 
sprijinit, căruia ei nu i-au pu
tut face față, fiind mereu des- 
coperiți in apărare (din nou 
placaje ineficiente). Singură, 
înaintarea a dat pe alocuri im
presia că ar putea fi la înăl
țime In grămada ordonată. în 
unele acțiuni percutante în 
cîmp (Dumitru. Caragea. Doja. 
Constantin), dar ea a pierdut 
— surprinzător ! — momentul 
tușei. Eșecul total a venit din 
partea liniei de treisferturi. 
care, nesprijinită în apărare de 
flankeri, s-a dat peste cap, fi
ind incapabilă să reacționeze în 
fața iureșului dezlănțuit de 
gazde. începînd cu mijlocașii 
Seceleanu (apoi Coman) si Năs- 
tase. continuînd cu centrii Lun- 
gu și Tofan, aceiași din me
ciul cu Franța, cu aripile Toa- 
der și Zafiescu (acesta din ur
mă depășit cu ușurință), ca și 
fundașul Hodorcă — cu toții au 
făcut gafă după gafă în apă
rare, iar în atac s-au văzut 
sporadic, fără rezultat.

O contraperformanță greu 
de explicat, care pune sub

PRELIMINARIILE CUPELOR EUROPENE LA VOLEI KARPOV CÎȘTIGĂ
Rezultatele înregistrate in 

preliminariile cupelor europene 
la volei (manșa I). Cupa Cam
pionilor. feminin : CSM Cia-

START IN C.M. DE HANDBAL
FEMININ (grupa C)

MADRID, 2 (Agerpres). — în 
prima zi a Campionatului Mon
dial feminin de handbal (grupa 
C) de la Valencia, au fost în
registrate următoarele rezulta
te : Italia — Anglia 17—14 ; 
Suedia — Spania 12—11 ; Aus
tria — Finlanda 30—14 ; Islan
da — Portugalia 21—16. Echi
pele clasate pe primele două 
locuri se vor califica pentru 
Campionatul Mondial, grupa B.

2 și 3 mai incisive și mai pe
riculoase, un merit revenind și 
portarului Huțanu, care a apă
rat șuturi puternice, primind 
doar un gol in... cont propriu. 
Fără să tragem o linie comună, 
opinăm că și calitățile și de
fectele echipelor au fost cam 
aceleași, la intensități diferite, 
desigur. Fazele rapide la am
bele porți au fost văduvite de 
eficacitate datorită „jocului în 
alai", cu toată lumea unde e 
pucul (Dinamo ceva mai pu
țin), două pase, cel mult, și 
pierderea pucului (Sport Club 
ceva mai puțin), apărări slab 
organizate ,și cu doi adversari 
liberi în fața porții.

Au marcat, pentru Dinamo : 
Pisăru (min. 12), Eros (două 
în min. 5), Andras (47). D. Po- 
povici (52), respectiv Baricz 
(16), Z. Nagy (17) și Demeter 
(57). Au arbitrat bine FI. Gu
bernii, I. Becze, M. Presneanu. 
(M. C.).

F. R. RUGBY"
lei n-a întîrziat însă, D. Ale
xandra readucînd în avantaj, 
prin l.p. (min. 67). echipa sa. 
Șl tot el a stabilit rezulta
tul final (min. 79). tot 
prin l.p.

Arbitrul V. Chirondojan 
(Constanța) a condus cu com
petență și promptitudine for
mațiile : STEAUA : Codoi —
— Fuicu, David, Tinea, Bol- 
dor — Ignat (D. Alexandru), 
Mirea — Murariu, Giucăl, 
Rădulescu — Oroian, Moțoc
— Simonca, Avram, Dumi
trescu ; C.S.M. SIBIU : Ivan- 
ciuc — Henteș, Negru, Be
cheș, Amarie — Feraru, Să
rac — Cocîrcă, Dumitru. Su- 
ciu — Urdea, Banciu — Dra- 
gomir. Mărginean, Ungureanu 
(Florea).

Tiberiu STAMA

semnul întrebării valoarea în
tregii echipe, a seriozității se
lecției și pregătirii, a tehnicie
nilor (antrenori : Valeriu Iri- 
mescu și Ion Țuțuianu) și a 
responsabililor din cadrul fe
derației, reprezentînd un se
rios pas înapoi ai sportu
lui cu balonul oval, cîndva 
strălucitor. Căderea rugbyu- 
lui nostru este vizibilă, acest 
meci evidențiind grave caren
țe ale echipei noastre. Nu ne 
rămîne decît să punem punct 
și să o luăm de la început. 
Fără întîrziere și cu toată res
ponsabilitatea : Cupa Mondială 
bate la ușă I

Au marcat : McNeill (min. 8 
și 62). Bradley (min. 16). Mul
lin (min. 38 și 48). Crossan 
(min. 43, 67 și 73), Dean (min. 
77 și 78) — eseuri, Kiernan 
(min. 8, 38, 43, 67, 73, 77 și 78) 
— transformări și lovituri de 
pedeapsă (min. 9 și 40).

Arbitrul D. Bishop (Noua 
Zeelandă), ajutat la margini de 
F. Howard șl S. Trevithick (An
glia), a condus echipele : Ir
landa : McNeill — Ringland. 
Mullin, Kiernan. Crossan — 
Dean, Bradley — Matthews. 
Gibson. Carr — Lenihan. An
derson — Harbison, Fitzgerald-. 
Orr ; România : Hodorcă — M. 
Zafiescu (min. 72 V. Holban). 
Lungu, Tofan, M. Toader — 
Năstase, Seceleanu (min. 35 T. 
Coman) — Dumitraș. Dumitru. 
Doja — L. Constantin. Cara
gea — Pașcu, Gh. Ion. Oori?.

Dimitrie CALLIMACHI 

mart (Franța) — Olympique 
(Luxemburg) 3—0, Philathleti- 
kos Salonic — Hanthaus Tirol 
3—1, Olympus Sneek (Olanda)
— Leixoes (Portugalia) 3—0, 
Eczacibași Istanbul — C. H. 
Praga 0—3, Vasama (Finlanda)
— Kfum Oslo 3—1 ; masculin : 
A. S. Cannes (Franța) — Sei- 
najoen (Finlanda) 1—3, Ț.S.K.A. 
Sofia — F. C. Porto 3—0, S. C. 
Tungsram Budapesta — Ecza- 
cibasi Istanbul 0—3, Sokol Vie- 
na — I. F. Holte (Danemarca) 
3—0 ; Cupa Cupelor, feminin : 
S. C. Portugal Lisabona — Pa- 
nathinaikos Atena 3—1. Hapoel 
Bat-Yam (Israel) — Post 
Viena 0—3, Saint-Maure (Fran
ța) — GYM Bonnevoie (Lu
xemburg) 3—0 ; masculin : V.C. 
Strassen (Luxemburg) — VBK 
Ulriken (Norvegia) 0—3.

IN CUPA CUPELOR LA POLO
(Urmară din pag l)

Hagiu din 4 m). Putea fi chiar 
7—5, dar Posinkovici s-a re
marcat din nou la un șut al 
lui Moiceanu cu 30 de secunde 
înaintea fluierului final.

Formațiile — DINAMO: Si- 
mion — Ionescu, Ardelean (2), 
Găvruș, Olaru. Zaharia, Hagiu 
(4) Răducanu. Rus, Cr. Dan, 
Moiceanu, S. Popescu; MOR- 
NAR: Posinkovici — Zovko (1), 
Bezina, Segvici (1), Mazinko- 
vici. Hraste (2). Krzekovici (1).

meridiane
DUNDEE UNITED, învingătoa

re în deplasare, la Saint Mirren, 
1—0, în etapa a 16-a a campio
natului Scoției. Celelalte rezulta
te: Celtic Glasgow — Glasgow 
Rangers 1—1, Hearts — Hiberni
an 1—1, F.C. Dundee — Aberdeen 
0—2, Falkirk — Clydebank 1—0, 
Motherwell — Hamilton I—1. In 
clasament: 1. Celtic 25 p (15 
jocuri), 2. Dundee United 25 p 
(16 J), 3. Rangers 21 p (15 j).

CAMPIONATUL U.R.S.S. Cîști- 
gînd cu 4—0 la Kutaisi, Dinamo 
Moscova a rămas singură în 
fruntea clasamentului (32 p), ur
mată la un punct de Spartak, 
egală în deplasare, 0—0, eu Di
namo Tbilisi. Etapa cu nr. 27 
(dar sînt multe restanțe) a mai 
consemnat scorurile: Zenit Le
ningrad — Torpedo Moscova 
0—2, Ararat Erevan — Dinamo 
Kiev 2—2, Sahtior Donețk — Di
namo Minsk 2—1, Jalghirls Vil
nius — Kairat Alma Ata -1—1, 
Metalist Harkov — Cernomoreț 
Odesa 1—0, Neftcl Baku — Dniepr 
Dnlepropetrovsk 2—1. Dinamo 
Kiev ocupă locul 7 (27 p), dar 
a susținut doar 22 de meciuri.

MARE SURPRIZA In etapa a 
12-a a campionatului vest-ger- 
man, Bayer Leverkusen între- 
cînd cu 3—0 pe Bayern Miinchen, 
chiar pe terenul acesteia, campi
oană en titre! In urma acestui 
rezultat. Leverkusen a preluat 
șefia clasamentului, dar același 
număr de puncte (17) au și 
Hamburg S.V., Bayern Miinchen 
șl Werder Bremen. Celelalte re

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • In continuarea 

turneului pe care îl întreprinde 
în S.U.A., echipa masculină a 
U.R.S.S. a lntîlnlt la Sacramento 
(California) o selecționată ame
ricană. Partida s-a încheiat cu 
scorul de 90—82 in favoarea gaz
delor. • Rezultate înregistrate 
în turul II al „Cupei Campionilor 
Europeni" (masculin) : Galata- 
saray Istanbul — Jalghlris Kau
nas 70—87 (34—39) : Bayer Lever
kusen — Bearnais Orthez (Fran
ța) 76—84 (41—37) ; Arts Salo
nic — Olimpia Milano 98—67 
(60—34) ; Levski Spartak Sofia — 
B. C. Zadar (Iugoslavia) 88—90 
(37—37).

BOX • Belgianul Jean-Maro 
Renard și-a păstrat titlul de 
campion european la categoria 
super-pană, invlngînd prin aban
don, în repriza a cincea. pe en
glezul H. Dado, In gala desfă
șurată la Courtrai. în palmare
sul lui Jean Renard figurează 
30 de victorii și numai trei în- 
frîngeri.

CICLISM • După 72 de ore, în 
Cursa de șase zile de la Gre
noble, pe primul loc a trecut 
cuplul Francesco Moser (Italia) — 
Tony Doyle (Anglia). îl urmează, 
la un tur, perechea Bernard 
Vallet (Franța) — Gert Frank 
'(Danemarca). • Cu prilejul unui 
concurs desfășurat pe velodro
mul olimpic din Moscova, olan
dezul Rompelberg a stabilit un 

I nou record mondial al orei în

Șl... PIERDE,
LA TILBURG !

AMSTERDAM, 2 (Agerpres). 
— In turneul internațional de 
șah de la Tilburg, după 11 run
de, se menține lider marele 
maestru iugoslav Liubomir Liu- 
bojevici, cu 6,5 puncte (1), ur
mat de Karpov si Beliavski — 
5,5 puncte (1), Hubner — 5.5
puncte, Timann — 5 puncte. 
Korcinoi — 4,5 puncte (1). Mi
les — 4,5 puncte. Portisch — 
4 puncte (2). în runda a 11-a, 
Beliavski, cu piesele albe, l-a 
învins pe Karpov, iar partidele 
Liubojevici — Timann si Hub
ner — Miles s-au încheiat remiză. 
Interesant este faptul că în 
runda precedentă, a 10-a, dis
putată sîmbătă. Anatoli Kar
pov obținuse o victorie relativ 
ușoară în fața lui Korcinoi...
• După cinci runde în tur

neul internațional de șah la 
Zagreb. în fruntea clasamentu
lui se află maeștrii Iugoslavi 
Kovacevici si Komlenovici, cu 
cîte 3 puncte, urmați de Bu- 
kal 2,5 puncte (1). Bilek și 
Spiridonov câte 2 puncte. în 
runda a cincea Kovacevici a 
cîștigat la Begovaț. în timp ce 
partidele Komlenovici — Bi
lek, Zieger — Tringov și Mi- 
nici — Bukal s-au încheiat 
remiză.

zultate înregistrate sîmbătă: 
Frankfurt — Mannheim 2—1, 
Bremen — Uerdingen 5—1. Ham
burg — Dortmund 4—2, Kaiser
slautern — Schalke 04 5—1, Bo
chum — Homburg 0—0, Mon- 
chengladbach — Stuttgart 4—2, 
Koln — Blau Weiss 1—1, Nilrn- 
berg — Dilsseldorf 4—3.

MALMO F.F. este noua cam
pioană a Suediei. După 0—1 (în 
prima partidă a finalei) cu 
A.I.K. Stockholm, Malmo a cîști
gat returul cu 5—2 (2—0), intrînd 
în posesia titlului.

ETAPA A 13-a a campionatu
lui Angliei: Nottingham Forest
— Sheffield Wednesday 3—2, Li
verpool — Norwich 6—2, Chari
ton — Arsenal 0—2, Manchester 
United — Coventry 1—1. Aston 
Villa — Leicester 2—0, Totten
ham — Wimbledon 1—2, Chelsea
— Watford 0—0, Luton — Queen’s 
P.R. 1—0, Newcastle — Oxford 
0—0. Southampton — Manchester 
City 1—1. Ordinea în fruntea 
clasamentului: Nottingham 26 p, 
Arsenal 24 p. Liverpool 23 p, 
Norwich 22 p.

FRANȚA (et. 15): Toulouse — 
Bordeaux 1—1. Marseille — Nan
tes 1—0. Paris S.G. — Nancy 
o—0. Monaco — Sochaux 2—0. 
Brest — Lille 0—0. Saint Etienne
— Toulon 1—0. olympique Mar
seille conduce cu 22 p.

REZULTATE înregistrate în e- 
tapa a 8-a a campionatului Ita
lian: Brescia — Sampdorla o—1, 
Como — Juventus 0—0, Milan — 
Fiorentina 3—0, Napoli — Inter- 
nazionale 0—0. Torino — Avelll- 
no 4— 1, Udinese — Ascoll 3—0, 
Verona — Atalanta 2—1, Empoli
— Roma 1—3, Statu-quo în frun
tea clasamentului, Juventus șl 
Napoli Ia egalitate de puncte. 12.

proba cu antrenament mecanic 
(profesioniști), parcurgînd 86,443 
km, Vechiul record îi aparținea, 
din anul 1982, cu 78,953 km.

HOCHEI PE GHEAȚA • La 
Ostrava, în prezența a 10 000 de 
spectatori, s-a disputat al doilea 
meci amical dintre selecționatele 
Cehoslovaciei șl U.R.S.S. Partida 
s-a încheiat cu scorul de 3—3 
(0—1, 2—0, 1—1) In favoarea gaz
delor. în prima întîlnire cîștl- 
gaseră hochelștil sovietici cu 2—1.

JUDO • în ziua a doua a 
competiției internaționale .Cupa 
Jigoro Kano", care se desfășoară 
la Tokio, Ia categoria 60 kg, pe 
primul loc s-a clasat brazilianul 
Sergio Pessoa, care l-a întrecut 
în finală pe japonezul Deguchi. 
In limitele categoriei grea, vic
toria a revenit japonezului Hi- 
toshi Saito, învingător în finala 
cu Grigori Vellcev (U.R.S.S.),

TENIS • în sferturile de fi
nală ale turneului internațional 
feminin de la Indianapolis 
(S.U.A.) au fost consemnate ur
mătoarele rezultate : Garrison — 
White 6—4, 3—6, 6—3 ; Balestrat — 
Shaeffer 1—6. 6—2. 6—1 : Potter — 
Sloane 7—5, 6—4 : Gurney —
Purdy 6—2, 6—1. • în semifi
nalele turneului international de 
la Hong Kong, jucătorul indian 
Ramesh Krishnan l-a eliminat 
cu 6—4, 6—2 pe australianul Pat 
Cash, iar Andres Gomez (Ecua
dor) a cîștigat cu 6—4, 6—1 la 
Aaron Krlcksteln (S.U.A.).
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