
TOVARĂȘUL
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k SOSIT LA MOSCOVA PLNTRU A PARTICIPA
LA LAITILNIREA DE LUCRU A CONDUCĂTORILOR

PARTIDELOR COMUNISTE Șl MUNCITOREȘTI
MEMBRE ALE C.A.E.R.

Și

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a plecat, duminică, la Moscova 
pentru a participa Ia intîlni- 
rea de lucru a conducătorilor 
partidelor comuniste sl munci
torești din țări socialiste, 
membre ale Consiliului de Aju
tor Economic Reciproc.

Conducătorul partidului 
statului a fost salutat Ia ple
care de membri si membri su- 
pleanți ai Comitetului Politic 
Executiv al C.C. al P.C.R., se
cretari ai Comitetului Central al 
partidului, de membri ai C.C. 
al P.C.R.., ai Consiliului de Stat 
și ai Guvernului, de reprezentanți 
ai unor instituții centrale, orga
nizații de masă și obștești.

Un grup de pionieri a oferit 
cu deosebită stimă și dragoste 
tovarășului Nioolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu 
buchete de flori.

Au fost de fată ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București 
Și membri ai ambasadei.

La ora 14.10. aeronava pro
vidențială a decolat de pe aero-

Punct final în Diviziile naționale de scrimă

ECHIPELE CLUBULUI STEAUA, 
CAMPIOANE LA FLORETĂ ȘI SABIE

Această săptămină de compe
tiții, organizate in sala de scri
mă Floreasca, a aparținut Qo- 
retiștilor și sabrerilor care, după 
ce s-au întrecut in probele in
dividuale dotate cu Cupa Ro
mâniei, și-au disputat, slmbătă 
și duminică, ultima etapă a 
campionatului divizionar, sta- 
bilindu-se, cu acest prilej, e- 
chipele campioane, precum și 
cele care au promovat și au 
retrogradat, la cele două arme.

Si de această dată, ca de atâ
tea alte ori in ultimii ani, pe 
scena primei divizii, la floretă 
masculin și la sabie, s-au im
pus reprezentantele clubului 
Steaua. Dar, dacă in alte pri
lejuri mai aveam posibilitatea 
să consemnăm. In pofida supe
riorității echipelor militare, 
meciuri mai strinse. unele din
tre ele bucurîndii-se de ono
rantul calificativ al derbyurilor, 
la această ediție, echipele 
Steaua, atit la floretă masculin, 
cit și la sabie, n-au întîmpinat 
nici o rezistență serioasă, for
mațiile care în trecutul apropiat 
mai păstrau contactul cu lidera 
(Progresul și I.E.F.S. la floretă 

Formația militară, campioană la sabie : antrenorul I. Nicolae,
FI. Păunescu, Al. Chiculiță, antrenorul Al. Nilca, M. Florea, V. 
Szabo, I. Pop și M. Mustață Foto : Dragoș NEAGU
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portul Otopeni, îndreptîndu-se 
spre Mosoova.

Tovarășul Nioolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
sosit duminică după-amiază la 
Moscova pentru a participa Ia 
întilnirea de lucru a conducă
torilor partidelor comuniste 
și muncitorești din țări socia
liste, membre ale Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La sosirea pe aeropor
tul Vnukovo, t ov a r ă ș u 1 
Nicolae Ceaușescu a fost salu
tat de E.A. Șevardnadze, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.C.U.S, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.3., de G.H. 
Sahnazarov, prim-adjupot al 
secției relații externe a C.C. al 
P.C.U.S., de alte persoane ofi
ciale sovietice.

Erau prezență Ion M. Nioolae. 
ambasadorul țării noastre la 
Moscova, și membrii ambasadei.

Echipa Steaua, campioană la floretă masculin : antrenorul P. 
Kuki, Z, Husti, G. Oaneea, N. Iile, R. Molea și L. Buzan

masculin, Dinamo la sabie) in- 
trind acum, efectiv, în „pluton". 

Ceea ce trebuie subliniat însă 
pe marginea finalului întrecerii
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Secvență din repriza de gimnastică a Sectarului 2 Foto : Iorgu BÂNICA
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ZIAR Al CONSH.IULUI NATIONAL PEHHSJ EDUGAJIE FIZICA Șl SPORT

S-A DAT STARTUL ÎN ETAPA
DE IARNĂ A DACIADEI

pc stadionul Tineretului, mii de participant au marcat, 
prin reușite demonstrații și Întreceri, acest moment sărbătoresc

divizionare „A“. ca fapt pozi
tiv, este apariția pe. podium a 
două formații care au chiar în 
titulatura lor termenul de „ti
neret", ele onprlnd. prin com
portare și rezultat, această pre
misă a valorii. Este vorba de 
echipele Centrul de tineret al 
Armatei Steaua (C.T.A.S.) — 
în competiția floretistilor, și 
Centrul de tineret Tractorul 
Brașov — la sabie, ambele cla
sate pe locul trei, după un tur 
de forță în această etapă, pri
ma pierzînd doar Ia formația 
campioană, iar cealaltă Ia Stea
ua și Dlnamo, la aceasta din 
urmă. însă, doar la tușaveraj 
(59—66 t,d.). Vrem să credem 
că floretiștil Ducu, Răduțu, 
Predeseu, Anghel si sabrerM 
Găureanu, Costache. Papp vor 
considera aceste performante 
drept un prim pas pe drumul 
dificil al afirmării, care înseam
nă nu numai planșele noastre 
divizionare, ci sl (mai ales !) cele internaționale.

Paul SLAVESCU

(Continuare în pag. 2-3)

Suita de Întreceri sportive de 
masă, organizate de Consiliul 
Municipal București pentru 
Educație Fizică si Sport (pre
ședinte, Nicolae Stanou), a cu
noscut un moment de vîrf — 
duminică — cu prilejul deschi
derii etapei de iarnă a Dada- 
dei. A fost, din nou, o acțiune 
exemplar concepută și desfă
șurată, rod al colaborării tu
turor factorilor eu atribuții in 
domeniul activității sportive, a 
maturității organizatorice la 
care au ajuns activiștii sportivi 
ai Capitalei si cadrele didactice 
din rețeaua de învătămînt. O 
garanție că Bucureștiul se va 
prezenta drept candidată la...

DISPUTE SPECTACULOASE 
iN DERBYURILE DE BASCHET

Dinam» - steaua (m) 1-1, Voinfa - „II" (1) 0 2
Tradiționalele derbyuri de baschet Dinamo — Steaua (m) si 

Voința — Universitatea (f) au adus clarificări doar în clasamen
tul întrecerii feminine, în care echipa din Cluj-Napoca s-a dis
tanțat. totalizînd acum 19 p, față de numai 14 ale bucureșten- 
celor. La băieți, prin remiza din sala Floreasca, Steaua si Dinamo 
au rămas la egalitate de puncte (19), departajarea fiind făcută 
doar de coșaverajul direct, favorabil primei formații (171—170).

MASCULIN, GRUPA 1-4
DINAMO — STEAUA 1—1 : 91— 

85 (46—51) șl 79—86 (32—47). La 
întreceri au asistat surprinzător 
de puțini iubitori ai acestui fru
mos joc sportiv, spre deosebire 
de edițiile trecute, clnd orice 
sală se dovedea netacăpătoare 
pentru cei ee doreau să urmă
rească disputa celor mal buni 

Pătrunde și aruncă spectaculos 
la coț C. Cernat, ieri unul din 
factorii decisivi ai victoriei 

echipei Steaua 
Foto : Aurel D. NEAGU

nota 10 și la etapa de iarnă a 
marii competiții naționale.

Programul bogat, deosebit de 
atractiv ai acestei acțiuni des
fășurată pe Stadionul Tineretu
lui, a debutat ou trei excelente 
reprize de gimnastică. Prima a 
aparținut Sectorului 2 șl a 
avut ca temi un obiectiv drag 
tuturor copiilor, întregului tine
ret studios ; „Muncim si învă
țăm în pace !“. Prof. C. Ale- 
xandrescu. de la Școala nr. 56, 
și colaboratorii săi din școlile 
sectorului și-au dovedit și de

Tiberiu STAMA

(Continuare tn pag. 2-3)

jucători ai țării, slmbătă, In pri
mul med, sportivii de la Steaua 
s-au desprins încă din start pe 
tabela de scor și. după cum au 
decurs lucrurile timp de 30 de 
minute, puțini au fost aceia care 
se tadolau de succesul campio
nilor. Brănișteanu, Cernat, V. loan 
șl Ermurache evoluaseră plnă 
atunci aproape fără greșeală șl 
echipa tor a condus uneori .la 
diferențe liniștitoare (41—33 In 
min. 18, 67—59 în min. 26). Dar, 
eliminarea pentru 5 greșeli a iul 
Brănișteanu șl V. loan, le-a dere
glat mecanismul,. Iar de partea 
cealaltă, baschetballștil de la Di
namo s-au mobilizat exemplar 
în jurul lui Dan Niculescu (cel 
mai bun de pe teren), tn ulti
mele 10 minute, cu lacob șl VI- 
nereanu (extrem de utili) el au 
salvat o situație ce părea pier
dută. în această perioadă, dlna- 
movlștii au jueat cu dezinvoltură 
și au clștigat pe merit o partidă 
dlrz disputată, dar fără valențele 
medurilor frumoase care carac
terizau aceste întreceri.

Duminică, Steaua a avut din 
nou un start favorabil și în min. 
6 conducea cu 16—2 I tn conti
nuare. Cernat și Brănișteanu joa
că foarte bine șl își trag coechi
pierii după el, avînd ta perma
nență avantaj pe tabela de scor. 
Jucătorii înalți (V. loan, Arde
lean și Relsenbuchler — mai pu
țin Opșitaru, accidentat, și a că- « 
rul lipsă s-a resimțit) șl-au fă- < 
cut datoria ta fața lu! vinereanu, 
Vasilică șl Ionescu. recUperînd 
multe baloane pentru echipieri. 
Plnamovlștil nu au depus nid 
de data aceasta armele, dar ia- 
cob a fost ..uitat" pe bancă, in 
timp ce alțl jucători at^ stat ta 
teren fără să-și justifice pre
zența. Iar Dan Niculescu nu a 
mal fost cel din primul med. In 
această situație, Steaua a învins 
clar. Au marcat Vinereanu 19+21,

Paul IOVAN

(Continuare In pag. 2-3)



S-a reluat întrecerea de rugby [etapa a Vllî-a]

CAMPIOANA FARUL PIERDE LA IAȘI

La DOUĂ REUNIUNI APLAUDATE IN CAPITALĂ

Campionatul de rugby s-a re
luat ieri, înregistrîndu-se o 
mare surpriză : Politehnica Iași
— Farul Constanta 26—12. ceea ce 
reflectă o anume tendință de e- 
galizare a forțelor, dar — din 
păcate — în jos...

Iată cîteva amănunte de la par
tidele etapei a VUI-a :

SERIA I
ȘTIINȚA PETROȘANI — STEA

UA 14—16 (3—4). Derbyul zilei 
s-a disputat in Valea Jiului, stîr- 
r.ind, ca de fiecare dată, un 
mare interes printre amatorii de 
sport din Petroșani. Jocul a fost 
echilibrat, ambele ecnipe desfă- 
șuiind atacuri lungi pe mingile 
cîștigate. Abia în final Steaua 
reușește să se impună, grație lui 
Fuicu șî Alexandru, doi buni 
realizatori. Au marcat : ȘUȘIN- 
SCHI și ORTELECAN — eseuri, 
drAghici șl bezărău, cîte 
o l.p. pentru gazde, respectiv 
FUICU 2 eseuri, ALEXANDRU 2 
transf.. 1 l.p. șl drop. Arbitru : 
Gh. Rășcanu — Timișoara. (T. 
CORNEÂ, coresp.).

CK IVITA ROȘIE — TC IND. 
CONSTANȚA 28—9 (17—6). După 
o atît de lungă întrerupere a 
campionatului, mai trebuie aș
teptat ca echipele să-și... intre în 
mînă. De aceea ne vom declara 
mulțumiți de factura jocului din 
Parcul Copilului. Partida a fost 
dominată, conform așteptărilor, 
de formația gazdă, beneficiara 
majorității baloanelor din mo
mentele fixe ale jocului. înain
tarea Griviței Roșii — fără a fi 
mai solidă decît cea adversă — 
a fost mal mobilă, mai tehnică. 
Socotim că XV-le gazdă a găsit 
o bună formulă de grămadă
— A. Ion, Ilcă, Bălan (Bros- 
caru) — Stroe, Pongracz — Mo- 
raru, Dinescu, Cîrdei —, care-1 per
mite desfășurarea unor acțiuni 
de atac mai lungi, inai bine în
lănțuite ca în trecutul apropiat. 
II trebuie însă „optului" grivl- 
țean mal multă forță și o mal 
decisă angajare. Sigur, în desfă
șurarea partidei au apărut, în 
unele momente favorabile, și 
rugbyștii constănțcnl. care au 
meritul de a fi... dat drumul ba
lonului (uneori bine) și de a nu 
fi încercat să „închidă" jocul, 
cum se întîmplă de regulă cînd 
o echipă mal slabă întîlnește o 
alta mai bună. Dacă linia de 
treieferturi a gazdelor a păstrat 
adîncimea necesară, realizînd 
eseuri, nu același lucru se poate 
spune despre oaspeți, al căror 
stacanti au pasat adesea pe... 
Ioc, fără a reuși să depășească 
apărarea agresivă a grivițenilor. 
De unde șl diferența de scor. 
Au înscris : NEAGA, CHIRIGIU, 
DINESCU, NICOLAE, TUDOSE—

RADU l.p., transf.. TU- 
' - - GHEOR-
drop. Arbitra- 
Gh. Voinca a 

tabere. (D.

(FRENȚ, CSORNAI, SEPETIUC), 
respectiv RACBAN 2 l.p. A con- 
dul M. Vătul din București (I. 
giușa, coresp.).

CSM SUCEAVA — SPORTUL 
STUDENȚESC 18—9 (12—3). Suc
ces clar al gazdelor, care au în
scris prin VASILIU S drop, LI- 
VADARU 2 l.p., drop, respectiv 
NA ST ASE 2 l.p., drop. Arbitru : 
AI. Pavlovici, Buc. (I. MIN- 
DRESCU, coresp.).

Clasament : 1. Steaua 24 p, 2. 
Grivița Roșie 21 p, 3. știința Pe
troșani 19 p. 4. CSM Sibiu 18 etc.

SERIA A H o
POLITEHNICA IAȘI — FARUL 

CONSTANȚA 26—12 (9—6). Un pu
blic numeros a urmărit un joc 
frumos, în care localnicii au fost 
superiori, 
prețioasă. 1 
printr-o l.p., 
eseu — p.t 
priza secundă

realizînd o victorie 
Farul ia conducerea 

l.p., dar „Poli" — prin 
preia avantajul. în re- 

„___  __ gazdele se deta
șează net, oaspeții izbutind eseul 
dc c-noare abia în filial. Au în
scris : PARANICI (2). SIGNEA- 
NU. MURARU — eseuri. MITITE- 
LU 2 transf., drop. BA1ETU drop, 
respectiv, NECULA eseu, BICA 
2 l.p., transf. A condus Gh. Huș- 
tiu. Buc. (AI. PlNTEA. coresp.).

DINAMO — GLORIA PTT ARAD 
69—9 (23—6). Dispută inegală, în 
care valoarea de ansamblu a dl- 
narnoviștllor și-a spus ouvîntul.

-----— u
Cele mai multe puncte le-a mar
cat PODĂRESCU : 21 ; apoi TOA- 
DER (2), TOFAN (2), ALDEA 
(2), PARASCHIV, IONESCU, Gh. 
ION, TUFA, DOJA, VEREȘ — 
eseuri, respectiv ASMARANDEI 
3 l.p. A condus: I. Vasile, Buc. 
(D. DANIEL, coresp.).

ȘTIINTA CEMIN BAIA MARE
— M.G. BUC. 52—0 (22—0) ! Su
perioritatea gazdelor s-a mani
festat în toate compartimentele. 
Ofensivă sufocantă, cu 10 eseuri

.șl 6 transformări. Au înscris : 
CSIAC (2), CSOMA, RĂDOI, 
NISTOR. ISTRATE, V. ION, SU
GAR, DEMIAN, BUCȘE — eseuri, 
OȘIAC 5 transf., ION transf. A. 
arbitrat A. Briceag, Buc. (A. 
CRIȘAN, coresp.).

UNIVERSITATEA TIMIȘOARA
— AS CONTACTOARE BUZĂU 
13—3 (7—3). Joc bun al gazdelor, 
superioare. Au marcat : VOINOV 
(fericită reintrare), GIIEORGHE 
eseuri, DOMOCOS drop, transf., 
respectiv POPIȘTEANU l.p. Ar
bitru : FI. Dudu, Buc. (C. CRE- 
ȚU, coresp.).

GLORIA BUC. — RAPID BUC. 
18—12 (3—6).

In meci restanță (joi). GLORIA 
PTT ARAD — AS CONTACTOA
RE BUZĂU

Clasament : 1. Dinamo 22 p, 2.
St. Baia Mare 20 p, 3. Farul 19 p 
ele.

PUNCT FINAL ÎN DIVIZIILE
(Urmare din pag. 1)

Dintre cele cinci meciuri du
ble, disputate sîmbătă și dumi
nică în Divizia A la polo, patru 
au avut loc în Capitală, la fi
nele lor consemnindu-se rezul
tatele : Vagonul Arad — CSȘ 
Triumf Buc. 15—6 (2—1, 3—0, 
6—2, 4—3) și 19—11 (5—2, 7—1,
2— 4. 5—4), CSU-TMUCB — IL
Timișoara 11—10 (2—2, 4—3,
4—4, 1—1) și 5—5 (0—0, 2—2, 
1—1, 2—2), în seria a doua ; 
Progresul Buc. — Voința Cluj- 
Napoca 7—7 (2—3,
3— 2) 
3-1), 
(4-2. 
(2—2,

2—2. 0—0,
și 9—10 (2—3, 2—5, 2—1, 
Steaua — 
3—1, 1—3,

. 2-2. 2-1, 0-1), în seria 
I (intîlnirea Crișul — Dinamo 
e amînată).

Au fost două reuniuni de real 
interes. Dacă, in deschiderea 
programului din Bazinul Flo- 
reasca, arădenii s-au Impus, de 
fiecare dată, autoritar (Ghițan 
fiind golgeter cu 5. respectiv 7 
puncte), celelalte partide au 
stat — cum se observă lesne 
după rezultate — sub semnul 
echilibrului. De toată frumuse
țea au fost, astfel, jocurile din
tre CSU—TMUCB șj forma
ția timișoreană. Mai cu seamă 
sîmbătă, confruntarea a meritat 
aplauzele la scenă deschisă pen
tru acțiuni cursive, goluri de 
efect, angajare de ambele părți-

Rapid 12—10 
4—4) și 6—6

DE SCRIMA

eseuri, _ ,
DOSE l.p., respectiv M
GHE 2 l.p., NICA ’ 
jul buzoianului 
mulțumii ambele 
C ALLIM ACUT).

CSM SIBIU — ___
BtllLAD 16—7 (10—3). Mult timp 
jocul a fost echilibrat. După pau
ză, cu un plus de combativitate 
și viteză, gazdele se impun. Au 
realizat : BECHEȘ eseu, l.p., FE- 
RARU eseu, AMAKIE 1-p. transf. 
pentru sibieni, respectiv MATEI 
eseu, GHEORGHIU l.p. Arbitru : 
P. Barbu. București (I. BOȚO- 
CAN, coresp.).

IAMT ORADEA — UNIVERSI
TATEA 16 FEBR. CLUJ-NAPOCA 
9—6 <6—3). Partidă viu disputată. 
Oră denii, mai buni pe treisfer- 
turi, au învins prin cele 3 l.p.

rulmentul

Surpriza care se profila după 
prima etapă a divizionarelor 
„A“, retrogradarea — după ani 
și ani — a echipei masculine 
de floretă C.S. Satu Mare, pla
sată atunci pe ultimul loo (fără 
nici o victorie !), a căpătat a- 
cum contur real. Contind, prac
tic. doar pe aportul rutinatului 
S. Roca, ceilalți componenți ai 
cvartetului sătmărean fiind- 
încă juniori mici, C.S.S.M. n-a 
putut evita retrogradarea, „con- 
solindu-se“ cu ijpptul că în lo
cul lor a promovat o altă for
mație din Satu Mare, Flacăra. 
Recordul de durată (nedorit!) 
al ultimei etape (de fapt, nu ne 
amintim vreun caz similar în 
ultimul deceniu...) l-au stabilit 
formațiile masculine de floretă 
I.E.F.S. și Progresul, meciul lor 
necesitînd aproape trei ore ! 
Această confruntare a veterani
lor (în cele două echipe evo- 
luînd Alexiu, Golescu, Nicules- 
cu, Marcvart, Roșu, Nicolae), 
care, la un moment dat, se des
fășura pe două planșe paralele, 
pentru că altfel dădea peste 
cap întregul program, s-a în
cheiat cu victoria echipei... stu
dențești (aceasta capotînd cu 
0—9 în fața campioanei !)

Disputa sabrerilor a relevat 
căderea Montorului Slobozia 
(fără antrenor de cîtva timp, 
lipsită evident de pregătire), a- 
junsă în final pe locul 4, după 
ce în această etapă n-a reușit 
decît o singură victorie, la 
concitadina sa, ultima clasată. 
Voința C.S.S.

Iată rezultatele șl clasamente
le iinale ale Diviziei A, la cele 
două arme : FLORETĂ MASCU
LIN — 1. Steaua 20 p (9—3 cu 
Progresul și C.S.S.M., 9—6 cu
C.T.A.S., 9—2 CU C.S.U. Tg. M., 
9—0 CU I.E.F.S.), 2. I.E.F.S. 14 p 
(0—3 C.S.S.M., 9—7 Progresul,
8—8 C.S.U. Tg. M.), 3. C.T.A. 
Steaua 12 p (9—5 I.E.F.S., 8—8 
Progresul, 9—4 C.S.U. Tg. M., 9—2 
C.S.S.M.), 4. Progresul Buc. 10 p 
(9—2 C.S.S.M., ' * -------- _
M.), 5. C.S.U.
(9—3 C.S.S.M.), 6. C.S. Satu Mare 
0 p ; SABIE — 1. Steaua 20 p 
(9—4 Montorul, C.T. Tr., UCB,

9—3 C.S.U. Tg. 
Tg. Mureș 4 p

9—2 Dinamo, 9—0 C.S.S.), 2. Di
namo 14 p (9—7 Mentorul, 9—3 
U.C.B.. 9—5 C.S.S.), 3. C.T. Trac
torul Brașov 12 p (9—3 Montorul, 
9—5 U.C.B., 9—1 C.S.S.), 4. Mon
torul Slobozia 8 p (9—0 C.S.S.), 
5. U.C. București 6 p (8—8 Mon
torul, 9—4 C.S.S.), 6. Voința C.S.S. 
Slobozia 0 p.

Ultimele două clasate la fieca
re armă au retrogradat, iar din 
Divizia B au promovat, la flo
retă masculin — Politehnica Ti
mișoara (20 p) șl Flacăra Satu 
Mare (16 p), șl la sabie — Trac
torul Brasov (18 p), C.S.M. Iași 
(14 P).

Bucureștenii și-au luat o me
ritată revanșă după infrîngerea 
din turneul inaugural, duminică 
însă ei neputind repeta reușita, 
chiar dacă Rujan a apărat ex
celent, mai experimentații lor 
adversari izbutind să le fringă 
din elan, iar Gcambașu irosind 
șansa desprinderii la 6—4 (a 
greșit la executarea unui 
„4 m“). Cei mai eficace : Popa 
3+1, respectiv Ciobăniuc 3+2. 
Foarte disputate, la rîndul lor, 
întîlnirile Progresul — Voința 
au primit deznodămîntul în ul
timele secunde, deși ieri cluje
nii au părut efectiv mai buni, 
avîr.d în unele momente avan
taj de trei sau patru goluri. 
Chiru a punctat de 2 și 3 ori 
pentru bucureșteni. la fel ca 
Farcas și Coiceriu (V).

Si derbyurile. Steaua — Ra
pid, au plăcut spectatorilor. Ele 
au avut aspecte diferite. în 
primul, feroviarii s-au văzut 
conduși cu 7—3 după două 
„sferturi", au înotat mult 
după echilibrarea situației, au 
fost chiar la un pas de egalare 
spre final, tind tinerii steliști 
s-au arătat (firește...) mai 
proaspeți și s-au impus pe 
bună dreptate. Meciul de dumi
nică, în schimb, a stat sub sem
nul unei dispute aprige din pri
mul pîna în ultimul minut. S-a 
jucat „om la om", cu un pre
sing necruțător, cu un consum 
de energie cum se vede mai 
rar. Șansa a zîmbit pe rând 
combatantelor, rezultatul de 
6—6 fiind, în cele din urmă, e- 
chitabil. Geantă. Ducvleț (S) 
2+1, Florincescu (R) 4+3. Ar
bitri : V. Goian și A. Gere — 
cu unele greșeli.

Geo RAEȚCHI

Progresul Oradea — Mureșul 
Tg. Mureș 15—8 (4—1, 5—0,
3— 3, 3—4) și 17—8 (3—1, 6—4,
4— 1, 4—2). Evoluții bune și
victorii, categorice ale gazdelor. 
(V. SERE. coresp.). ,
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ANUNȚ
INSTITUTUL DE EDUCAȚIE FIZICĂ ȘI SPORT, CU sediul în 

București, str. Ștefan Furtună nr. 140, sectorul 6, anunță scoate
rea la concurs a următoarelor posturi :

Catedra de discipline teoretice și de educație fizică.
1. un post șef lucrări la disciplina „Teoria și metodica educa

ției fizice și sportului școlar" ; poziția 5.
2. un post șef lucrări la disciplinele : „Anatomie șl biomeca- 

nică" și „Fiziologie șl biochimie" ; poziția 15.
3. un post șef lucrări la disciplina ..Atletism", poziția 29.
4. un post asistent la disciplina „Fiziologie și biochimie" ; po

ziția 13.
Catedra de discipline sportive de specialitate.
1. un post șef lucrări la disciplina „Lup<te“, poziția 41.
2. un post șef lucrări la disciplina „Handbal", poziția 5.
° un post șef lucrări la disciplina „Natație", poziția 37. 

ncictAn+ In rtlissnlrvlî,n.a ..Fotbal4*. D-OZÎtia 12.
un

Participarea la concurs se face cu îndeplinirea condițiilor de 
studii și vechime prevăzute în Legea nr. 6/1969, Legea nr. 12.U971, 
Legea nr. 57/1974 și Legea nr. 28/1978.

Cererile de înscriere la concurs se depun la secretariatul In
stitutului de Educație Fizică șl Sport astfel : cu 30 de zile îna
inte pentru posturile de șefi de lucrări și 1*5 zile pentru posturi,le 
de asistent.

Ele vor fi însoțite de următoarele acte : .
a) copii legalizate de' pe actele de studii (diploma de studii 

universitare și, eventual, diploma de doctor sau doctor docent 
în științe) ;

b) caracterizare a activității profesionale și obștești a candida
tului, întocmită de organizația socialistă în care acosta îșl des
fășoară activitatea ; ,

c) lista lucrărilor științifice și memoriul de activitate didac-
tico-știlnțifică, precum și un exemplar din flecare lucrare ela
borată ; ...

d) adeverință privind vechimea în muncă cu precizarea func
țiilor în care a activat ;

e) autobiografia candidatului :
f) adeverință din care să rezulte efectuarea stagiului legal 

după repartizare, precum și recomandarea colectivului de muncă 
din care face parte candidatul „pentru posturile de asistent".

3.
4.
5.

29.

post asistent la disciplina „Fotbal", poziția 12.
post asistent la disciplina „Gimnastică sportivă", poziția

LOTO PRONOSPORT 
INFORMEAZĂ :

NUMERELE EXTRASE 
IA TRAGEREA „LOTO 
2“ puț 9 NOIEMBRIE 
1986. Extragerea I : 41 15 
4 19 ; Extragerea a Il-a : 
68 22 9 54 ; Extragerea a 
III-a : 46 64 47 37.

Fond total de cîștiguri : 
571.978 lei, din care 46.806 
lei, report la categoria 1.

PRONOSPORT DIN 9 NOIEMBRIE
1. Ascoli — Fiorentina
2. Atalanta — Como
3. Avellino — Brescia
4. Empoli — Verona
5. Internazionale — Torino
6. Juventus — Napoli
7. Roma — Udinese
8. Sampdoria — Milan
9. Arezzo — Parma

10. Messina — Genoa
11. Autobuzul — Progresul Vulcan
12. F.C. Maramureș — Gloria B-ța
13. Olimpia S.M. — ,,Polif‘ "

Fond total de cîștiguri : 1.520.266 lei, 
din care 68.772 lei, report la categoria 1.

2
X
X
1
1
2
1

ANULAT 
X
1
2
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Tim. ANULAT

CUPA CONSTRUCȚIA, UN FRUMOS ACORD FINAL IN „SPORTUL PĂDURILOR"
Potrivit unei frumoase tra

diții, Cupa Construcția încheie, 
în fiecare an, șirul concursuri
lor de orientare turistidă.

Anul acesta competiția s-a 
ținut în încîntătorul peisaj al 
Poienii Brașov și a cunoscut o 
largă participare : aproape pa
tru sute de concurenti din întreaga țară. In prima zi a 
avut loc finala Cupei campio
nilor asociațiilor sportive din 
construcții — la care au luat 
startul 61 de echipe de băieți 
și 27 de fete — iar a doua zi, 
Cupa Construcția, ediția a 
XXIII-a, competiție interju
dețeană deschisă tuturor orien- 
tariștilor din țară.

Dar iată câștigătorii. Cupa a- 
sociațiilor sportive din con
strucții, echipe feminine : lo
cul I ASPRO Sibiu (Adriana

Hrișcu, Maria Jold). Masculin : 
ASPRO Sibiu (Gutt Reinhold, 
Roman Dop). Cupa Construcția, 
feminin : categ. 11 ani, Danie
la Chiruiea (Buc). ; categ. 13 
ani Agneta Chișan (Sibiu) ; ca
teg. 15 ani, Polixenia Simion 
(Giurgiu) ; categ. 17 ani. Lumi
nița Niță (Giurgiu) ; categ. 19 
ani. Irma Pașca (Sinaia) ; ca
teg. 35 ani, Paula Chiurîea (Lo
comotiva Buc.). Masculin, 9 
ani, Gabriel Stroescu

ani, Doru Catană 
ani Mihai Eftimie 
ani, Paul Lupșan 
ani, Gh. Mirică

ani, Emil Heko (B. Mare) ; 
ani, Gh. Dinu (Brașov) ; 35 

ani, Gutt Reinhold (Sibiu) ; 43 
ani, Nic. Stroescu (Ploiești) ; 
50 de ani, N. Tănasc (Ploiești).

Sever NORAN

Ieri, într-o partidă restanță con- 
tînd pentru etapa I, la Tîrgu Mu
reș, Steaua București a întrecut 
echipa locală A.S.A. Electromurcș 
cu 3—0 (8, 10, 6). După cum era 
de așteptat, steliști! au cîștigat 
destul de ușor în fața unei for
mații care doar în setul ,2 (cînd 
a și condus cu 3—0, 7—4 și 10—7)

s-a rl 
câmpie 
Electri 
lav, B; 
cavei 
debuta 
Spînu, 
Pralea 
Czedul 
și I. P

n
13
15
17
19
21

Masculin,
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(Sinaia) 

(Brașov) 
(Brașov)

j

ETAPA DE IARNA A DACIADEI
(Urmare din vag I)

această dată măiestria, realizând 
un tablou care a îneîntat spec
tatorii. A urmat ansamblul 
Școlii nr. 133 din Sectorul 4, 
mai exact spus grupul de pio
nieri din clasa a V-a dirijat de 
prof. Constantin Pîrvu. 200 de 
copii care, prin exerciții de 
mare precizie, au relevat fru- 

• musețea gimnasticii în cadrul 
unui sugestiv tablou intitulat 
„Daciada". Beneficiind de tot 
ce are mai valoros pe planul 
gimnasticii, Sectorul 3 (fruntaș 
pe Capitală în activitatea spor
tivă), elevii lioeeflor 26, 30, de 
matematică si fizică 3 și „Uni
rea" au prezentat un impresio
nant înscris „CEAUȘESCU — 
P.C.R.“, expresie 
nețărmurite pe 
nostru studios o 
ță de secretarul 
partidului, pentru
nunate ce sint areate viitorilor 
constructori ai societății comu
niste. Coordonatoarea reprizei, 
prof. Ștefania Velciov, a rea
lizat, realmente, un tablou de 
excepție.

Era firesc, ca lingă gimnas
tică să se înscrie atletismul, în 
speță probele de cros. Sute de 
pionieri și elevi din licee au 
demonstrat frumusețea alergă
rii în aer liber, utilitatea aces
teia pentru sănătate și vigoare. 
Să notăm și numele câștigăto
rilor : 11—12 ani. Adriana Ro
taru — Școala 80 (Sect. 3) și 
M. Boîcu — Școala 279 (Sect. 
6) ; 13—14 ani, Daniela Ghițu- 
lescu — Școala 55 (Sect. 3) și 
R. Dumici — Școala 204 (Sect. 
6) : 15—18 ani. Adriana Grigore 
(Lie. ind. 37 — Sect. 3) și Al. 
Rebenciuc (Lie. ind. 10 — Sect. 
1)., Sporturile tehnico-aplicative, 
spre care elevii simt o tot mai

a dragostei 
care tineretul 
manifestă fa- 
genenal al 
condițiile mi-

accentuată atracție, au fost 
prezente p<rin demonstrații de 
moto (salturi de la trambulină 
executate cu multă măiestrie 
de D. Băiețelu și C. Preda și 
acrobație, prim Sorin Zamfir, 
campion republican de juniori 
pe acest an), precum si printr-o 
expoziție a clubului de specia
litate, în colaborare cu Centrul 
republican .de modelism „Au
rel Vlaicu"' de pe lingă -Liceul 
de aviație ; o expoziție de aero, 
navo și automodele, care ates
tă hărnicia și iscusința reali
zatorilor ei. Clubul Sportiv Șco
lar „Triumf" s-a arătat a fi o 
foarte bun'ă gazdă a acestei 
expoziții, la fel si pentru si
multanul de șah, la aproape 
100 de mese, susținut cu con
cursul maestrului F.I.D.E. Emil 
Pesi si a maestrului sportului 
Gabriel Georgescu, ambii de la 
Metalul București.. A fost, in
discutabil, o foarte inspirată (și 
reușită) inițiativă a comisiei 
de resort a C.M.E.F.S., care se 
străduiește să asigure o largă 
extindere sportului minții 
unitățile de învățămînt 
toate sectoarele Capitalei.

Programul acțiunii de deschi
dere a etapei de iarnă a Da- 
ciadei a mai cuprins meciuri de 
volei, handbal, rugby si fotbal,, 
sub semnul Anului Internațio
nal al Păcii, în toate cazurile 
cu zeci de echipe, de- copil si 
elevi, un bun prilej peptru ca
drele didactice de specialitate 
si pentru antrenorii unor clu
buri bucureștene, de a desco-pe- 
ri noi talente atît de necesare 
activității sportive de perfor
manță. Este o inițiativă 
merită a fi extinsă și in. 
lalte orașe ale țării, știut 
faptul că din perimetrul . 
Iii pot fi selectați si ulterior 
modelați, marii campioni de 
mîine !

în 
din

Care 
cele- 
fiind 
șco-

DISPUTE SPECTACULOA!
(Urmare din pag. 1)

Vasilică 6+0, Bărbulescu 9+8, Ni- 
culescu 31+14, Ionescu 2+7, ia- 
cob 10+9, Uglai 10+14, David 
4+3, V. Constantin 0+3 pentru 
Dinamo, respectiv Ermurache 
20+16, Ardelean 3+11, fteisen- 
btîchler 5+2, Cernat 28+25, Căpu- 
șan 0+6, Brănișteanu 10+20 și V. 
Ion 19+6. Au arbitrat : sîmbătă, 
D. Crăciun (satisfăcător) și Al. 
Guță (bine) ; duminică, FI. Balo- 
șescu (satisfăcător) și I. Georgiu 
(bine, făcîndu-și un reușit debut 
în conducerea derbyului respec
tiv).

I.C.E.D. C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI — 
FARUL CONSTANȚA 2—0 : 
105—83 (52—50) și 100—99 (48—45).

Jocurile Dinamo Oradea — Ra
pid București vor avea loc marți 
și miercuri.

GRUPA 7-12
ACADEMIA MILITARĂ MECA

NICA FINA BUCUREȘTI — CSU 
BALANȚA SIBIU 2—0 : 88—82
(45—38) șl 85—73 (46—36). Coșge- 
teri : Scariat 30+15, Zdrenghea 
19+23, Oczelak 12+13 de la în
vingători, respectiv Bretz 23+14, 
Palhegy 17+18.

RAMIRA BAIA MARE — POLI
TEHNICA SPORTUL STUDEN
ȚESC BUCUREȘTI 2—0 : 89—88
(45—37) și 110—76 (48—44). Coșge- 
teri : Florea 19+13, Popescu 15+ 
22, respectiv Constantinescu 20+ 
13. (Ov. NEMEȘ-coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — UNI
VERSITATEA CLUJ-NAPOCA 2—0: 
102—80 (52—45) și 110—100 (42—38). 
Coșgeteri : Boișteanu 20+10, Mos
calii 20+8, Măgurean 18+30, res
pectiv Crăciun 19+23, Trif 22+24. 
(AL. NOUR-coresp.).

FEMININ. GRUPA 1-6
VOINȚA CSȘ 2 BUCUREȘTI — 

UNIVERSITATEA CSȘ VIITORUL 
CLUJ-NAPOCA 0—2 : 86—94 (44— 
33, 78—78) și 99—104 (54—57). A- 
plauzele adresate de public la 
încheierea fiecărei partide au 
răsplătit buna comportare și 
spectaculoasa evoluție a celor 
două echipe, care au oferit, în 
ambele zile, dispute interesante, 
mal cu seamă sîmbătă., cînd cap
tivanta evoluție a scorului a 
contribuit și ea la sporirea a- 
tractivității ’ întrecerii. în ziua 
respectivă, Voința a condus cu 
29—13 (min. 13) și 44—29 (min. 19), 
dînd impresia că va cîștiga cu 
ușurință. Dar, chiar de la înce
putul reprizei secunde elevele 
antrenorilor N. Martin și H. Pop 
și-au etalat din plin specialita
tea în aplicarea presingului (așa 
cum au făcut-o și joia ‘trecută, 
în meciul cu K.S. Lodz, din ca
drul C.C.E.), prin care au por-
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de hochei, prima grupă valorică I
MILITARI AU CiȘTIGAT I

IERI, ÎN DIVIZIA B

1RTIDA CU S.C. M. CIUC I
SERIA I

C. S. BOTOȘANI STEAUA MIZIL 0-0
C.S. TÎRGOVIȘTE-CHIMICA TÎRNĂVENI 2-0 [2-0]
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din nou

ele două 
ța de un 
a câștigat 
el situația 
ocaziile de‘ 
le, dar a- 
:. Chiar în

prirna parte a meciului am înre
gistrat, între altele, două mari 
ocazii ale Stelei, prin Sofron 
(min. 3) și Dragomir (min. 8) și 
alte două ale gazdelor, în minu
tele 14 (Keresztes) și 15 (Z. 
Nagy). Și în repriza a doua, cînd 
jocul s-a mai îndîrjit, după două 
intervenții de excepție ale lui 
Netedu, portarul Stelei (min. 34 
și 35), fiind rîndul oaspeților să 
beneficieze de ocazii bune. în 
min. 36 K. Antal, excelent servit 
«le Gliga, a tras alături, iar de 
la Sport Club, Z. Nagy a ratat 
în min. 49, imediat după alte 
două posibilități de a înscrie ale 
lui Nistor și Sofron (Steaua). în 
primul* minut al reprizei a treia 
a înscris Baricz (S.C.), reluînd în 
plasă un puc respins de Netedu. 
Meciul se încinge (ea și spiri
tele), în final Steaua impunîn- 
du-sc prin golurile marcate de 
K. Antal (min. 53) și Gliga (min. 
57). Au arbitrat corect FI. Gu- 
bemu, asistat de 1. Beczc și Gh. 
Tasnadi.

I BOTOȘANI, 9 (prin telefon).
Deși a dominat în majoritatea 
timpului, formația locală nu a 
reușit să termine victorioasă în
tâlnirea cu Steaua Mizil. Și asta 
pentru că acțiunile de atac ale 
gazdelor au fost destrămate cu 
ușurință de fundașii echipei ad
verse, iar cînd s-au creat și situa
ții favorabile, Petrescu, Buterchi 
și Gruia au greșit la finalizare, 

Imai ales în prima repriză. Ac
țiunile ofensive nu au avut cla
ritate nici după pauză și rareori 
s-a șutat la poartă. Steaua a mi- 

Izat pe defensivă, cu rare contra
atacuri, inițiate mai ales de Ene 
șl Greaca. De abia în finalul 
partidei, atunci cînd botoșănenii 

Iau rămas în zece jucători prin 
accidentarea lui Zaharia (ambele 
schimbări fiind efectuate), oaspe
ții. au echilibrat jocul, au con
struit acțiuni mai periculoase și 
au fost chiar la un pas de a 
marca. Prima oară în min. 82,

I
I

I

cînd Galeș 
Abălașei, a 
pasat balonul 
însă a șutat peste poartă. In ulti
mul minut de joc, din nou Grea
ca l-a avut în față doar pe por
tarul Rotărăseu, dar de această 
dată a expediat mingea în bară! 
De-a lungul partidei, cartonașul 
galben a fost scos de două ori: 
pentru Bejenariu și Mihalache.

Arbitrul M. Lăzărescu (Bucu
rești) a condus bine formațiile : 
C.S. BOTOȘANI: Rotărăseu — 
Abălașei, ZAHARIA, NICOARA, 
Croitoru (min. 38 Buterchi) — Șo- 
fran, Petrea (min. 63 vasilache), 
RUSU — Gruia. Petrescu, Epure. 
STEAUA: Mîrzea —’ Bejenariu, 
Mihalache, DANCIU, Drăgan — 
Cosma, Ruse, GOIA — GREACA, 
Ene (min. 88 Andrei), Lazâr (min. 
79 Galeș).

Mircea COSTEA
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(min. 10, 16), 
Bcjan (min.
(min. 44). 
în cel de-al

nanw a cîștigat cu
dar, in

respectiv 
Csata
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51) pen- 
Solyom 

(min. 25), 
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.ASARE
i echipei
- A.S.A. 
ea, Sanls- 
îiuță, Ma- 
Horfaș și 

; Steaua î 
onstantin, 
1. Racsov, 
>. Manițiu
- coresp.).

doilea meci, Dl- 
. _ 6-2 (1-1, 

3—0, 2—1), dar, în ciuda dife
renței de scor, jocul a fost foar
te disputat. Portarul dinamovist 
Gh. Huțan s-a prezentat într-o 
formă excepțională., „scoțînd“ go
luri ca și marcate ! De cealaltă 
parte, Dunărea a ratat situații 
incredibile, cu poarta goală ! Se 
poate spune că diferența de scor 
nu reflectă situația de pe ghea
ță. De remarcat că, de astă dată, 
sportivitatea a fost uitată în 
mare măsură, fiind dictate 90 de 
minute de penalizare : 24 — Du
nărea, 66 — Dinamo. Au marcat: 
Radu (min. 3), N. Zaharia (min. 
49) pentru Dunărea, Ionescu 
(min. 13), D. Popovici (min. 22, 
55) și Solyom (min. 23, 27, 60) 
pentru Dinamo.

Au condus cu greșeli 9 în ambele 
partide arbitrii Gh. Mîcu, M. 
Dinu și N. Enachc, a doua zi la 
centru aflîndu-se M. Dinu.

Telemac SIRIOPOL — coresp.
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ILESCU
ȚJL STU-
— POLI- 

LRA 2—0 :
(44—33). 

îs, sîmbă- 
eficiență 
în lupta 

, ele au 
î ultimele 
. Dinescu 
te jucă- 
mbele in
cut pres- 
îhipei ditn

Roșianu 
ăgărășanu 
zaru-Mate 

Moldo- 
jentru în- 
a. chepe- 
G. Nagy 
Chepetan 

5 + 18, Sta-
Diman- 

Crăciun—

ALDEA

trecut de fundașul 
ajuns în careu și a 

lui Greaca, care

Pompiliu VINTILA

[poiana CÎMPINA-PRAHOVA PLOIEȘTI 0-2 [0-0]

I CÎMPINA, 9 (prin telefon).
.Cîteva mii de spectatori au venit 
să încurajeze echipa locală în 

m tentativa ei de a obține cele două

I puncte. încă din start, gazdele au 
încercat să-și impună jocul prin 
pase repetate la mijlocul terenu- 
ilui, cu angajarea celor trei vîrfuri 
de atac, dar, rînd pe rînd, Ioniță 
(min. 17 și 18), Ciocu (min. 31) și 
mai ales Manolache (min. 39 și 42) 
ratează bune ocazii. La jocul a- 
vîntat al gazdelor, oaspeții au 
răspuns printr-o apărare calmă, 
sigură și cu unele contraatacuri 
foarte tăioase, purtate pe partea 
dreaptă.

După pauză, gazdele se mențin 
în atac, ratează Săcuiu (min. 48), 
dar cea mai mare ocazie se în
registrează în min. 51, cînd Catană 
se remarcă la șuturile consecutive 
ale lui Ioniță și Manolache. Din 
acest moment gazdele cad psihic, 
joacă la întâmplare, pasele greșite

I
I
I
I
I
I
I

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA — 
UNIREA DINAMO FOCȘANI 3—0 
(1—0) : Marin (min, 10), Petrache 
(min. 47), Drăgoi (min. 52).

CONSTANȚA . — F.C.M 
DELTA DINAMO TULCEA 1—0 
(0—0): Ignat (min. 53).

C.F.R. PAȘCANI — OLIMPIA 
RM. SARAT 5—0 (3—0) : Măciucă 
(min. 21 — din 11 m), Croitoru 
(min. 30), Cărpuci (min. 41), Du-

’• * * 1. 73 și 77).
ARIPILE VICTORIA BACAU — 

CEAHLĂUL P. NEAMȚ 2—1 (2—1) : 
(min. 12), Trofin (min. 

r Susanu (min. 17).
C.S.U. GALAȚI —

F.C.

I (min. 30), C
mitriu (min.

ARIPILE

CHIMISTUL CSȘ RM. VlLCEA— 
OLIMPIA BUCUREȘTI 2—0 î 74— I 
59 (41—28) și 69—68 (37—28, 58—
58). Un public numeros și entu- 1 
zi-ast a aplaudat dubla victorie a . 
tinerei formații locale. Sîmbătă, 
aceasta a dominat permanent, 
învingînd la o diferență edifica
toare ; duminică, însă, întrecerea ( 
a fost de-a dreptul captivantă, 
ea impunînd și prelungiri. Victo- | 
ria gazdelor a fost stabilită cu 
cîteva secunde înaintea fluieru- i 
lui final, prin două aruncări li
bere transformate de Antoaneta I 
Barbu. Au înscris : Barbu 26+18, 
Manea 9+15, Petre 18+12, Pre- 
duțoiu 1+0, Nicolescu 4+6, Do- j 
doc 5+0, Nițulescu 0+2, Ionescu 
3+6, Alioman 8+10 pentru Chimis- I 
tul, respectiv Cristea 3 + 14, Stin
gă 15+18, Gavriliuc 6+4, G. Szoke I 
0 + 2, E. Szoke 1+0, Marinache 
15+18, Simioană 2+0, Sipoș 10 + 10, « 
Catrina 7+0, Popa 0+2. Arbitri : 
V. Ilin și M. Hodrea. (P. GIOR- I 
NOiu-coresp.).

IGrigoraș (mir
43), respectiv

DUNAREA ___  ______

IF.E.P.A. ’74 BIRLAD 3—0 (2—0) î 
Ragea (min. 4 și 60), Comșa (min. 
44).MINERUL--------------- GURA HUMORULUI

I— C.S.M. SUCEAVA 0—1 (0—1) : 
Cașuba (min. 4).

DATTTmX’Tn* ------------ ------ ---------------POLITEHNICA IAȘI — UNIREA
SLOBOZIA 2—0 (0—0) : Burdujan 

Frîncu (min. 87).ISluOBOZlIJ 
(min. 64),

I
Relatări de la: D. Cristache, S. 

Nace, V. Apostol, I. iancu, Gh. 
Arsenie, D. Bolohan, M. Macovei.

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

AUTOBUZUL BUC

I

GRUPA 7-12
VOINȚA BRAȘOV — RAPID- 

PROGRESUL BUCUREȘTI 1—1 : 
82—65 (43—30) și 59—65 (26—40).
Coșgetere : Hinda 30+12, Grecu 
16+23 de la Voința, respectiv 
Lefter 25+8, Trică 15+14. (C.
GRUIA-coresp.).

COMERȚUL CSȘ TG. MUREȘ— 
MOBILA CSȘ SATU MARE 2—0 : 
104—83 (39—40) și 75—71 (35—35).
Coșgetere : Mathe 29+21, Olasz 
23+20, M. Nagy 25+8 de la mu- 
reșence, respectiv Szocs 28+18, 
Așteleanu 18+15, Szencs 15+12 (C. 
ALBU-coresp.).

Meciurile Crișul CSȘ 2 Oradea— 
Robotul CSȘ IPEP Bacău se vor 
desfășura, marți și miercuri.

abundă, dînd posibilitate oaspeților 
să revină în ofensivă. In min. 54, 
Vlad îl găsește cu o „diagonală" 
pe TUDOROIU, la marginea ca
reului mare, lateral stânga, pre
luare a acestuia și... 0—1. Pe te
ren există, de acum, o singură 
echipă, Prahova, căreia îi iese 
totul. Pe fondul jocului bun al 
oaspeților, BOROIAN stabilește 
scorul final, la 2—0, înscriind, în 
min. 83, din pasa lui Țibuleac.

A arbitrat foarte bine FI. Brîn- 
zoi (București) formațiile: POIA
NA: Șoacate — Achim, Cartianu, 
Tănase, MUȘAT — Dumitru, Ciocu, 
Ioniță (min. 60 Pavel) — Săcuiu 
(min. 60 Stoica), Manolache, Stan. 
PRAHOVA : CATANA — Roșu, 
CONSTANTIN, Enache, Niță — 
NICOLAE, Lazăr (min. 78 Rădu- 
lescu), Boroian - ȚIBULEAC (min. 
S3 Gheorghe), Tudoroiu, VLĂD.

SANDUFlorin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10. 
11. 
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

PRO GR. Brăila 
C.S.M. Suceava 
F.C. Constanța 
Steaua Mizil 
Poli. Iași 
Prahova PI. 
FEPA *74 Bir Iad 
Aripile Bateau 
Unirea Focșani 
Ceahlăul P.N. 
Olimpia Rm. S. 
Delta Tulcea 
C.F.R. Pașcani 
C.S. Botoșani 
Dunărea Gl. 
Unirea Slobozia 
Minerul G.H. 
Poiana Cîmpina 12

TÎRGOVIȘTE, 9 (prin telefon). 
Deși săracă în ocazii, prima 
repriză a consemnat cele -două 
goluri ale întâlnirii, primul înscris 
în min. 28,. cînd fundașul ENE, 
urcat fără om (a cîta oară...), 
reia, cu capul, plasat, la o cen
trare de pe dreapta. Al doilea 
gol este opera lui GHIOACA. 
Acesta speculează o pasă ne
glijentă a lui L. Marton, către 
propriul portar și marchează, în 
min. 36, pe sub acesta.

Partea a doua a jocului este 
mult mai deschisă, ocaziile clare 
derulîndu-se de la o poartă la 
alta, deși, paradoxal, nu s-a 
înscris nici un gol. Repriza debu
tează cu un șut plasat, la ..pă
ianjen". al lui Ploaie, dar Vun- 
vulea respinge cu pumnul în 
corner. In minutul 53, Niculescu 
e la un pas de gol, dar întârzie 
momentul șutului. Șapte minute 
mai tîrziu consemnăm o bară a 
Iui Ene, după un contraatac

Inițiat de fundașul lateral dreap.a 
Barbu și continuat de noul in
trodus. Răducanu. După o ocazie 
mare a oaspeților 
min. 63), urmează 
ternic al lui 
din 6 m, 
Vunvulea e 
Răducanu 
bocancului, 
laterală în

A. Cuzmanovici (Reșița) a 
condus foarte bine formațiile ;
C. S. TÎRGOVIȘTE : v. Marcel — 
BARBU, ENE, S. DUMITRESCU, 
Niculescu — Niculcea, Ghergu 
(min. 55 RĂDUCANU). Petruț —
D. DUMITRESCU. Ploaie. Ghioa- 
că (min. 74 Pitaru). CHIMICA : 
Vunvulea — Nistor. Vitan. O- 
GREAN. Pon — CENAN. Vigh, 
L. Marton, Dicui (min. 75 Bo+h 
II) — OSVATH. Kuti (min. 46 
Ghiurca).

(Ogrean — 
un șut. pu- 

Niculcea și un ..can", 
al lui Petruț,. dar 
la post. în min, 71, 
are golul în vîrful 
dar preferă o oasă 
locul șutului.

(Reșița)

Dan MIIIALCEANU

12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12
12

A.S.A. TG. MUREȘ — INTER 
SIBIU 2—0 (0—0) : Ciorceri (min. 
49 și 59).

ROVA ROȘIORI — GAZ METAN 
MEDIAȘ 2—1 (1—1) ; A. Marcel 
(min. 37 și 58 — din 11 m), res
pectiv Răcin (min. 15).

A.S. DROBETA TR. SEVERIN — 
I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE 4—1 
(2—0): Pavel (min. 21 și 37), Palea 
(min. 66), Chișu (min. 75 — din 
11 m), respectiv Jere (min. 69).

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI 1—1 (1—0) : Grosu
(min. 27), respectiv P. Dumitru 
(min. 71).

CARPAȚI MÎRȘA — SPORTUL 
y MUNCITORESC SLATINA 0—2 
f (0—1) : Pîrvu (min. 16), Kactuț 

(min. 70).
GLORIA PANDURII TG. JIU — 

TRACTORUL BRAȘOV 1—0 (1—0) : 
Gugu (min. 31).

I.C.I.M. BRAȘOV — ELECTRO
PUTERE CRAIOVA 2—0 (0—0) î
Moșoman (min. 54), Roșu (min. 86).

Relatări de la: A. Szabo, T. Ne- 
gulescu, V. Manafu, N. Costache, 
M. Verzescu, E. Mîndruț, H. Pe
trie.

SERIA A lll-a -----------------

8
7
6 
6
5
6 
6
4
5 
4
4
3
5
4 
3
3
4 
3

ETAPA VIITOARE (duminică 
noiembrie) : Carpați Mîrșa 
A.S.A. Tg. Mureș; Sportul Mun
citoresc Slatina — A.S. Drobeta Tr. 
Severin; I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe 
— I.C.I.M. Brașov; Electroputere 
Craiova — Autobuzul București; 
Chimica Tîrnăveni — F.C. Inter 
Sibiu; Progresul Vulcan Bucu
rești — Automatica București; 
Gaz Metan Mediaș — C.S. Tîrgo
viște; Mecanică Fină Steaua Bucu
rești — Gloria Pandurii Tg. Jiu; 
Tractorul Brașov — ROVA Ro
șiori.

A.S.A. TG. M. 
Progresul V. 
A.S. Drcbeta 
Chimica Tîrn. 
Gaz Metan 
Inter Sibiu 
C.S. Tîrgoviște 
I.C.I.M. Brașov 
ROVA Roșiori 
Electroputere 
Tractorul Bv. 
Mecanică Fină

13. Pandurii Tg. J.
14.
15.
16.
17.
18.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9. 

10.
11. 
12.

Automatica 
Autobuzul
Sp. Muncitoresc 12
I.M.A.S.A. 12
Carpați Mîrșa 12

4
4
2
1
3
1 
0
4
2
3
3
5
1
2
3
3
1
2

14
13
13
13
12
12
12
11
11
11 
11
10
9
9
9
8

16

3 27-13 18
2 16- 6 17
4 26- 9 16
3 20-17 15
5 19-10 14
5 15-13 14
5 13-18 14
5 17-12 13
5 12-17 13
5 19-18 12
5 11-15 12
6 19-20 11
6 18-15 10
5 9-18 10
7 14-15 9
7 8-19 8
8 10-20 7

12 9 0
7 3
8 0
6 3
7 0 
7 0 
7 0 
6 1
6 1 
5 2
5 2 
5 1
4 2
3 4
4 1 
3 2 
3 1
1 1

ETAPA VIITOARE (duminică 16 
noiembrie) : C.F.R. Pașcani — 
Dunărea C.S.U. Galați; Olimpia 
Rm. Sărat — Aripile Victoria Ba
cău; Ceahlăul P. Neamț — F.C. 
Constanța; F.C.M. Delta Dinamo 
Tulcea — Poiana Cîmpina; Unirea 
Dinamo Focșani — F.E.P.A. *74 
Bîrlad; Prahova C.S.U. Ploiești — 
C.S. Botoșani; Unirea Slobozia — 
F.C.M. Progresul Brăila; Steaua 
Mizil — Minerul Gura Humoru
lui; C.S.M. Suceava — Politehni
ca Iași.

12
12
12
12
12

l 12
12
12
12
12
12
12
12
12

, 12
12

F. C BIHOR - AURUL
este o fostă divi- 
o candidată, desi-

BRAD 3-0 [1-0]

PROGRESUL VULCAN 1-2 [1-2]
Derbyul bucureștean a înce

put tranșant, ambele combatante 
dezvăluindu-și din start inten
țiile ofensive. După un prim sfert 
de oră echilibrat, echipa Auto
buzul reușește, în min. 16, 'să 
deschidă scorul, în urma unei 
acțiuni elasâce de contraatac : 
pasă în adîncime a lui Margelatu, 
cursă impetuoasă a lui Avram și 
centrarea acestuia este reluată în 
plasă, din apropiere, de T. ZAM
FIR. După două minute, Petres
cu este la un pas de egalare, la 
fel V. Ene, în min. 26. După o 
prelungită acțiune pozițională, 
în min. 24, la pasa lui Petrescu, 
V. ENE, îl învinge pe portarul 
Ionescu cu un șut violent de la 
14 m. De ambele p_ărți se caută 
golul desprinderii, fazele se suc
ced cu rapiditate la cele două 
porți, un plus de consistență și 

‘ * forma-
____ __________ ______ cu un joc 

mai bine orientat tactic. Golul 
I din min. 44, cînd BOLBOREA a 
I transformat cu precizie lovitura 

de la 11 m (la hențul comis de

I
I
I
I
I
iporți, um plus de consi 

duritate avînd acțiunile 
ției, Progresul Vulcan, c

Roșu), a fost o consecință fi
rească.

La reluare, gazdele se aruncă în 
atac, au inițiativa în unele pe
rioade, dar acționează haotic, cu 
multe inexactități, tehnice. De 
partea cealaltă, Progresul Vulcan 
știe să . temporizeze, beneficiind 
de o linie mediană elastică, însă 
și contraatacă destul de tăios. Fi
nalmente, elevii antrenorului Paul 
Popescu obțin o meritată victo
rie, ei impuinîndu-se, după o e- 
voluție apreciată, mult 
decît o arată scorul, în 
echipe care a avut de 
doar elanul de gazdă.

A arbitrat satisfăcător 
nea (București). 
Ionescu — Rada, Roșu, 
Dițu (min. 46 Tone) - 
(min. --------
gelatu 
AVRAM. 
Bîzoianu 
BELDIE, 
BOREA, 
Birjaru) 
(min. 77- C. Zamfir).

Adrian VASILESCU

mai clar 
fața unei 
partea ei

N. Voi- 
AUTOBUZUL :

Bădilaș, 
-   Nicolae

61 Șișcă), TANASE, Mar- 
- Butoi, T. Zamfir,
PROGRESUL VULCAN : 
— Radu, Marinescu, 
Popa — NIȚA, BOL-

V. ENE, Stoica (min. 83 
— Dumitru, PETRESCU

LOTURILE A ȘI DE
In cursul acestei dimineți ur

mează să plece, pe calea aeru
lui, în Spania, loturile A și de 
tineret care, miercuri 12 noiem
brie. vor întâlni selecționatele 
respective ale Varii gazdă.

Din lotul A fac parte urmă
torii jucători : Lung, Cristian I 
portari ; " 
lodedici. 
Rednic 
Boloni, 
Mateut 
Pițurcă, Cămătaru, Geolgău — 
atacanti. Antrenori : Em. Jenei 
și C. Drăgușin.

Lotul de tineret cuprinde ur
mătorii jucători : Stîngaciu,
Liliac, Voicil?, — portari ; Po- 
logea, Pojar, Minea, Mihali, Bai-

TINERET PLEACĂ
cea, Topolinschi — fundași; Sa- 
bău, Sabou, Gh. Popescu, Badea, 
Bănuță — mijlocași ; Cadar, Al- 
bu, Bobaru — atacanți. Antre
nori : Gh. “ 
Staicu.

Constantin si Gh.

ASTĂZI IN SPANIA

Iovan, Bumbescu, Be- 
Ungureanu, Iorgulescu, 

Stoica, 
Klein,

— fundași ;
Balint. Hagi,
— mijlocași ; Lăcătuș,

★

Profitând de întreruperea 
campionatului Diviziei A, 
terminată de apropiatul 
din preliminariile C.E. al pri
mei noastre reprezentative, lo
tul olimpic, sub conducerea an
trenorului Mircea Radulescu, a 
luat startul preparativelor în 
perspectiva examenelor preli
minare, care se vor declanșa

de- 
meci

anul viitor. Cum se știe, pre
gătirile lotului olimpic au în
ceput Ia mijlocul săiptămînii tre
cute — teste medicale, antre
namente cu caracter fizic, teh
nic și tactic. Stagiul acesta se 
va încheia, cu un turneu de 
două jocuri, în zilele următoa
re. în Emiratele Arabe Unite, 
mai exact în Qatar în vederea 
acțiunii amintite, sîmbătă lotul 
olimpic a plecat spre Qatar. 
Au făcut deplasarea : Speriatu 
și Nițu — portari ; M. Marian, 
Stancu, Rada, Cireașă, Weissen- 
bacher, Eduard, Ad. Popescu, 
Varga, Bozesan, Majaru, Cris
tea, Mujnai, Bîcu. Văidean, Șoi- 
man si Vaișcovici — jucători 
de cîmp.

F.C. Bihor 
zionară A și 
gur, la' promovare. Aurul Brad a 
învins în etapa precedentă pe 
U.T.A. cu 4—0. Date care anun
țau ca interesantă întâlnirea de 
sîmbătă de la Oradea (urmărită 
dear de... 3000 de spectatori ? !). 
Dar oaspeții s-au prezentat, cum 
ne spunea antrenorul L. Vlad,' 
fără mulți titulari — accidentați, 
suspendați (Rudisuli, Lăcătuș, 
Faur, Merlă, Ciontoș, Stoinescu) 
— și pentru F.C. Bihor, fără doar 
și poate, echipă mult mai bună, 
n-a fost o problemă să cîștige 
partida, la pas, chiar dacă cei 
de la Aurul spun că penaltyul 
transformat de ILE, în min. 13, 
a fost acordat cu ușurință. A fost 
însă fault la Cigan, cel mal pe
riculos atacant al orădenilor ! 
F.C. Eihor, fără să forțeze, do
mina autoritar, cum a făcut-o tot 
meciul (19—3, raportul de șu
turi ; 12—1, la cornete), dar au 
ratat Bucico (min. 4), Ile (min. 
9), Lazăr (min. 45). După pauză 
a intrat GEORGESCU și, în

F.C. MARAMUREȘ
și, în

min. 46 (minutul în care a in
trat !), a înscris din voleu, dc Ia 
6 m., la centrarea lui Ile. Iar în 
min. 65, scorul a devenit mai 
conform cu realitatea, cînd, la un 

. corner, LAZAR a marcat din a- 
propiere, Ia singura greșeală a 
portarului Rus, care a mai salvat 
vreo două goluri, cum a fost în 
min. 61 și 85, la șuturile Iui 
Bis7ok și, respectiv, Lazăr. A 
fost un meci curat pentru că 
Aurul, cum spuneam, fără velei
tăți, s-a străduit sâ nu primeas
că goluri multe. Doar atît ! Ar
bitrul I. Vereș (Sf. Gheorghe) a 
condus în general bine forma
țiile : F.C. BIHOR : Balasz — 
BRUMARU, BISZOK, Brukenthal, 
Bucico — TAMAȘ, lie, N. Mure- 
șan (min. 68 Kiss) — Lazăr, S. 
CIGAN, Drăghici (min. 46 Geor
gescu) : AURUL : RUS — Gavri- 
lă, STEF, Mateș, Costar (min. 83 
V. Cigan) — Miatov, Ucu, Dumi- 
treasa, Țînțăreanu — Nan, Sa- 
bău (min. 63 Almășan).

Constantin ALEXE

GLORIA BISTRIȚA 4-0 [2-0]
telefon), 
se con- 

la reve- 
și pro-

BAIA MARE, 9 (prin 
Derby-ul etapei, în care 
fruntau două aspirante 
nLrea (F.C. Maramureș) . 
movarea (Gloria) în primul eșa
lon, a oferit o dispută aprigă și 
interesantă. A fost un joc iute, 
plăcut, cu atacuri prin învăluire 
pe flancuri (maramureșenii) și 
iuți, tăioase (bistrițenii). Gazdele 
deschid scorul, în 
TULBA, care reia, 
plonjon, excelenta 
Pinter. După gol, 
mărean continuă, 
reș (la timonă cu 
Viorel Kraus), în excelentă 
poziție de joc, domină net

min. 15, prin 
cu capul, din 
centrare a lui 
forcingul băi- 
F.C. Ma r amu - 

ex-rapidistul 
dis- 

___r_„__ , _______ . .. în 
majoritatea "timpului, presînd pu
ternic ,.reduta" bistrițeană. Rînd 
pe rînd „bombele" lui Pinter 
(min. 16 și 17), D. Moldovan (min. 
19) și Tulba min. 24) sînt res
pinse, cu greu, prin robinsonade, 
de tânărul și talentatul goal-ke
eper bistrițean Sara. Golul doi

„cade" în min. 25, gol de kino- 
gramă, înscris de LAIȘ, cu un 
șut puternic de la 25 m, lateral 
dreapta care a „catapultat" ba
lonul Ia vinclu.

In 
renii 
șese 
prin 
min. 
cu D. Moldovan, 
min. 88.

A arbitrat foarte bine 
Constantin (Rm. Vîlcea) 
toarele formații : F. C. 
MUREȘ : Mia — Pinter,

repriza secundă, tot băimă- 
sînt la cîrma jocului și reu- 
să mai înscrie de două ori 
TULBA (în mare formă), în 
60, după o minge „lucrată" 

și BUZGĂU, în

Gh. 
urmă-

MARA- 
______ T ..___ ______ BUZ- 
GAU, Boloș, Hoțea, — LAIȘ (min. 
72 Sabătf), Dican, MUREȘAN — 
D. MOLDOVAN (min. 82 Roatiș), 
TULBA, BORICEANU. GLORIA î 
SARA — Roman, HURLOI, Cer- 
venschi, Bagiu — Sigmirean, Voi- 
ca, NICOLAE (min. 55 Băciuț), 
Florea — MOGA, Dănilă (min. 70 
Coman).

Aurel PĂPĂDIE

C.S. U.T, ARAD — ARMATURA 
ZALĂU 4—1 (2—0) : Lucaci (min.
4), Cheregl (min. 26), Filip (min. 
83), Teodorescu (min. 89), respec
tiv Păscută (min. 88).

C.S.M. REȘIȚA — STRUNGUL 
ARAD 3—0 (2—0): Portic (min. 29), 
Cr. Alexandru (min. 44), 
(min. 47).

METALUL BOCȘA — 
SATU MARE 1—0 (1—0) : 
(min. 26 — din 11 m).

MINERUL CAVNIC — MUREȘUL 
DEVA 4—0 (2—0) : Schwarzkopf
(min. 3), Vig (min. 5). Drăgulescu 
(min. 57 — din 11 m), Rus (min. 69).

C.I.L. SIGHET — MECANICA 
ORAȘTIE 2—0 (1—0) : Caciureac
(min. 7), Negrea (min. 57).

MINERUL PAROȘENI — 
STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
4—0 (2—0): Cristea (min. 5), Cră
ciun (min. 39). Sălăjan (min. 46), 
Băltaru (min. 63).

Meciul OLIMPIA SATU MARE 
— POLITEHNICA TIMIȘOARA 
fost amînat.

Relatări de la: O. Berbecaru, 
Fucs, T. Țăranu, M. Palcău, 
Mihnea, V. Purice.

Uțiu

UNIO 
Roșea

a

P. 
I.

1. „POLI" TIM. 11 7 4 0 28-13 18
2. U.T.A. 12 7 1 4 16-15 15
3. F.C. Bihor * 12 7 3 2 22- 6 14
4. F.C. Maram. 12"6 2 4 21- 9 14
5. C.S.M. Reșița 12 6 2 4 14-10 14
6. Gloria Bistrița 12 6 2 4 15-13 14
7. Min. Paroseni 12 5 3 4 16-11 13
8. Armătura Zalău 12 5 2 5 21-18 12
9. Strungul Arad 12 4 4 4 11-14 12

10. Metalul Bocșa 12 5 1 6 16-17 11
11. C.I.L. Sighet 12 4 3 5 14-17 11
12. Unio S. Mare 12 4 2 6 10-15 10
13. Olimpia S. M. 11 4 2 5 14-19 10
14. Aurul Brad 12 4 2 6 13-19 10
15. Steaua C.F.R. 12 4 2 6 12-19 10
16. Minerul Cavnic 12 4 1 7 18-19 9
17. Mec. Orăstâe 12 4 1 7 16-21 9
18. Mureșul D.va 12 2 1 9 6-28 5
* Echipă penalizată cu trei puncte

ETAPA VIITOARE (duminică 16 
noiembrie): „Poli" Timișoara _ — 
C.S. U.T. Arad; Steaua 
Cluj-Napoca — 
Strungul Arad

C.F.R.
Unio Satu Mare;
— Minerul Paro- 

șeni; Olimpia Satu Mare — Me
talul Bocșa; Gloria Bistrița — 
C.S.M. Reșița; Mecanica Orăștie — 
Minerul Cavnic; Aurul Brad — 
C.I.L. Sighet; Armătura ZaLu — 
F.C. Bihor; Mureșul Deva — F.C. 
Maramureș Baia Mare.



SPORTUL lN LUME Un frumos succes al sportivilor români

la C. E. de judo (tineret)

Campionatele Mondiale de haltere

primele succese pentru sportivii noștri

O MEDALIE DE ARGINT 
Șl DOUĂ DE BRONZ 

in clasamentul pe națiuni România s a situat pe locul III
A. Czanha — douâ

SOFIA, 9 (prin telefon). In 
primele două zile ale celei de-a 
57-a ediții a „mondialelor" de 
Haltere pentru seniori, și-au În
cercat forțele îii sala „Univer
siada" (în fața a peste 3 000 de 
spectatori, 240 de ziariști) spor
tivi la trei categorii de greu
tate.

Duminică seara, evoluînd în 
cadrul categoriei 60 kg (21 de con- 
curenți), reprezentantul nostru 
Attila Czanka a reușit să dști- 
ge medalia de argint în prima 
fază a întrecerii, la stilul smuls. 
Performanța sa — 130 kg — con
stituie un nou record național de 
juniori, căci trebuie să spunem, 
Czanka este cel mai tînăr con
curent prezent la aceste întreceri 
mondiale ale seniorilor. A fost un 
prim succes obținut de repre
zentanții României, acum, la So
fia, și sperăm că el va fi ur
mat de altele. Pe primul loc la 
acest stil s-a clasat multiplul 
campion Naom Șalamanov (Bul
garia), cu 147,5 kg, iar pe treaptă 
a treia a podiumului a urcat 
Ceai Wen (Taiwan) cu 127,5 kg.

A urmat apoi disputa de la 
stilul aruncat, cîștigată tot de 
bulgarul Salamanov (183 kg — 
rec. mondial), halterofilul nostru 
ck.sîndu-se pe locul 4, cu 160 kg. 
Acest rezultat i-a permis însă 
să obțină o nouă medalie, tot de 
argint, la total. Iată ordinea pri
milor trei la totalul acestei ca
tegorii : 1. N. Salamanov, Bulga
ria (335 kg — rec. mondial) ; 2. 
A czanka, România (290 kg) ;

La popice (j)

ROMÂNIA-R.D. GERMANĂ 4-0
Aflate în plină campanie de 

pregătire in vederea C.M. de ju
niori, programate anul viitor în 
R.F. Germania, echipele repre
zentative de popice ale României 
au susținut noi teste internațio
nale, de data aceasta în compa
nia puternicelor selecționate si
milare ale R.D. Germane. Tinerii 
noștri popicari — confirmînd bu
nele aprecieri — au lăsat o fru
moasă impresie entuziastului pu
blic, prezent sîmbătă și duminică 
pe arena Olimpia din Capitală, 
obținînd o dublă victorie : 2464— 
: 373 și 2349—2325 la feminin ; 
5134—4955 șl 4919—4916 p.d. la mas
culin.

Așadar, juniorii români au do- 
blndit succes pe toată linia, în- 
vingîndu-și adversarii cu 4—0. In 
întîlnlrile de sîmbătă, elevii an
trenorilor Tudor Buzea (la fete) 
și Ilie Băiăș (la băieți) s-au Im
pus net, dovedindu-se mal calmi 
șl mai lucizi în momentele difi
cile, pe care le-au depășit cu 
dezinvoltură.

ClIPA CUPELOR LA POLO
Ieri s-au disputat partidele 

retur din cadrul semifinalelor 
Cupei Cupelor la polo. La Split, 
echipa locală Mornar a dispus 
de Dinamo București cu 9—4, 
calificîndu-se pentru finală (în 
tur. la Pitești, Dinamo clștigase 
cu 6—5). La Pescara, surpriză : 
Catalunya Barcelona a învins pe 
Sisley cu 10—7, formația spa
niolă fiind a doua finalistă. în 
prima întîlnlre Sisley învlngînd 
la două goluri (7—5).

r
3 Contrapunct MECIUL SAU

ESCROCHERIA SECOLULUI?!
Promotorul Bob Arum a anunțat, zilele trecute, că în 6 aprilie ! 

viitor va avea loc, la Las Vegas, adevăratul „meci al secolului": | 
Ray „Sugar" Leonard contra Marvin Hagler, 12 reprize pentru i 
titlul mondial al „mijlociilor"! Date fiind „cărțile de vizită" ale 1 
celor doi combatanți, Hagler fiind deținătorul la zl al centurii ! > 
supreme în toate variantele el (W.B.C., W.B.A. etc.) și neînvins i1 
de un deceniu, Leonard recomandîndu-se ca dublu fost campion 1! 
al lumii, vestea a stîrnlt un interes legitim. Dar șl, parcă înainte '■ 
de toate, un val de critici tăioase, culminînd cu afirmația (din i' 
„New York Times" de marți) că „meciul secolului" nunti 
decît „escrocheria secolului"?! ,

Scriind așa Dave Anderson n-a fost lipsit de temei. Pentru !' 
că, în ciuda tam-tam-ului la care recurge Arum (reclama e i! 
sufletului comerțului, nu-i așa’), avlzații nu pot uita că, absent 
din ring in ultimii ani (un singur meci după 1982!) și, în 1984, !'
operat pentru dezlipire de retină la ochiul sting, Leonard de i' 
azi nu e decît umbra campionului de altădată! Se pare că, tn '! 
cadrul unul „aranjament fabulos" (se vorbește despre milioane S 
de dolari, majoritatea pentru promotori, organizatori, avocațl ,' 
etc.). Iul Leonard nu-1 va rămîne decît să-l ofere iul Hagler 1 j 
victoria, ca și partea substanțială a rețetei. în schimbul pro- ]i 
misiunii că nu va coborî din ring prea „șifonat" I

Așadar, afaceri pe seama credulității spectatorilor. Ceea ce < 
e insă mai grav, dacă nu chiar. înjositor, e că unul dintre cel 'i 
mai faimoși campioni din istoria boxului își riscă o sănătate ' 
și așa zdruncinată pentru a umple buzunarele lui Bob Arum et / 
comp. Ciudat e că un asemenea „amănunt" pare să nu deran- ! 
jeze pe nimeni, nici măcar pe cel în cauză, „rotiță" într-un 'i 
mecanism în care, iată o demonstrație în plus, banul face si 
desface totul. 'i

Ovidiu IOANIȚOAIA

medalii de argint la
3. A. Letz, R.D. Germană (285 kg).

Concurînd la categoria 56 kg., 
juniorul român Dumitru Negrea- 
nu, 18 ani, membru al clubului 
Steaua București, a lăsat o bună 
impresie, ocupînd locul 4 la to
talul întocmit după două stiluri.

A, Czanka

N-a lipsit mult ca Ne- 
greanu să-șl adjudece acum 
„bronzul" la total, numai că so
vieticul Mirzolan, favoritul cate
goriei, a izbutit ultima încercare 
la „aruncat", după ce le ratase 
pe primele două, drept pentru 
care sportivul român, repetăm, 
tacă junior, a cobortt pe poziția 
a patra, Lupta a test, în general, 
toarte echilibrată, abia In final 
bulgarul Grablev (frenetic încu
rajat de public) reușind să „a- 
runee" 182.5 kg șl să cîștlge La 
fel cum, la 52 kg, s-a impus și

Așa oum se anticipa, meciurile 
revanșă de duminică, în care an
trenorii noștri au rulat și rezer
vele, au fost mal echilibrate, de
oarece oaspeții și-au pus In ba
lanță întregul potențial fizic șl 
tehnic, meritul tor fiind că nu 
s-au recunoscut învinși decît 
după ultimele bile. în întrecerile 
băieților, juniorii germani au 
condus din start, după primele 4 
schimburi el creîndu-șl un a- 
vantaj de 46 p.d. ; 3261—3215.
Duelurile dintre ultimii jucători, 
I. Ruge — U. Miszier Și I. Szo- 
verfi — K. Andreas au fost pal
pitante, cu realizări tehnice deo
sebite. Cu un plus de putere de 
luptă, sportivii noștri refac pas 
eu pas din handicap cîștiglnd 
la o diferență de numai 3 
puncte o partidă ce părea ca șl 
pierdută chiar și pentru cei mal 
înfocațl suporteri.

Au evoluat următoarelez forma
ții : Z. Farkaș 380 (N. Dumitru 
398) — B. Walter 803, L. Strălnu 
800 — F. Heyer 825, V. Brehan 
814 — P, Hallenbach 796, C. Cris- 
tea 823 — R. Grunberg 837, I. 
Ruge 847 — U. Miszier- 819, I. 
Szoverfi 857 — K. Andreas »3«. 
Scor final : 4919—4916.

Șl în confruntarea junioarelor, 
echipa noastră a obținut o vic
torie muncită : Liliana Băjenaru 
413 — Beate Bunzel 334, Constan
ta Nută 406 — Silvia Emmrich 
416, Maria Tarta 381 — Brlgite 
Machur 407, Maricica Radu 388 
— Bika Ulbrich 376, Melinda De
meter 402 — Jana Giuse 344, Ma
ria Șopterean 359 — Ute Heyer 
398. Scoc final 2349 — 2325.

Traian IOANIȚESCU

categoria 60 hg.
compatriotul său Marlnov, nevoit 
însă să cedeze, surprinzător 
„smulsul" polonezului Gutowskl.

REZULTATE. Cat. 52 kg, total: 
1. MARINOV (BULGARIA) 257,5 
kg, 2. Gutowskl (Polonia) 252,5 
kg, 3. Kolokolțev (U.R.S.S.) ; 
smuls : 1. GUTOWSKÎ 115 kg, 2. 
He Juoglang (R.P. Chineză) 112,5 
kg, 3. Lyu Jun Sik (Coreea de 
Sud) 112,3 kg, 4. Marlnov 112,5 
kg ; aruncat s 1. MARINOV 145 
kg, 2. Kolokolțev 140 kg, 3. Gu- 
towski 137,5 kg ; cat. 56 kg, to-, 
tal : 1. GRABLEV (BULGARIA) 
290 kg, 2. He Yng Wang (R. p. 
Chineză) 287,5 kg, 3. Mirzolan 
(U.R.S.S.) 285 kg, 4. Negreanu
(România) 247,5 kg ; smuls : 1. 
HE YNG WANG 127,5 kg, 2. Gra
blev 127,5 kg, 3. Lal Yon Ming 
(R. P. Chineză) 127,5 kg... 5. Negrea- 
nu 110 kg ; aruncat : 1. GRAB
LEV 162,5 kg, 2. Mirzoian 160 kg, 
3. He Yng Wang 160 kg... 5. Ne- 
greanu 137,5 kg.

întrecerile continuă.
Ion OCHSENFELD

GIMNAȘTII ROMÂNI IN PRIM-PLANUL 

BALCANIADEI DE LA RIJEKA
La Rijeka (Iugoslavia) se 

desfășoară tntreoerile Balcania
dei do gimnastică. Reprezen
tanții nașlrl au făcut cinste 
școlii de gimnastică românești, 
reușind comportări foarte bu
ne, și la feminin si la masculin. 
Fetele au dominat atât con
cursul individual compus, cit și 
întrecerile pe echipe. Iată 
punctajele la echipe : 1. ROMA
NIA 198,10 p. 2. Bulgaria 188,80 
p, 3. Grecia 182,80 p, 4. Iugo
slavia 177,475 p. 5. Albania 176,90 
p, 6. Turcia 167,15 p. La indi
vidual compus, pe prima treap
tă a podiumului au urcat, la 
egalitate, sportivele românce 
Daniela Silivas si Ecaterina 
Szabo, ambele realizind un to
tal excelent — cite 39,50 p.

Proba masculină pe echipe, a 
fost s> ea cîștigată de selecțio
nata României, cu 282,90 p, 
urmată de Bulgaria — 278,775 
p, Iugoslavia — 265,75 p, Turcia 
— 249,90 p, Albania — 245,85 p, 
Grecia — 245,10 d.

La individual compus, titlul 
de campion balcanic a revenit 
sportivului român Marius Gher
man, cu 57,30 p, secundat do

CUPELE EUROPENE LA VOLEI
In cupele europene de volei 

s-au desfășurat meciurile retur 
ale etapei preliminare. Iată cîte
va dintre rezultatele înregistrate: 
C.C.E., masculin : TSC Berlin — 
Legia Varșovia 0—3 (3—2 1) ; fe
minin : JSKA Sofia — Paloma 
Maribor (Iugoslavia) 3—0 (1—3) ; 
CUPA CUPELOR, masculin : 
VDS Berlinul de Vest — SC 
Kecskemet! 3—0 (2—3), Dukla
Lieberec — GS Chenoia (Elveția) 
3—9 (3—0), Frejus (Franța) — 
Lisabona 3—0 (3—0) ; feminin :
Gym Bonnevoie (Luxemburg) 
VGA Saint Maur (Franța) 1—3 
(0—3). Sacco Halle (Belgia) — 
Bergkemeratene (Norvegia) 3—2 
(3—0) ; CUPA FEDERAȚIEI, 
masculin : Dynamo Apeldoorn 
(Olanda) — Galatasaray 3—1 
(0—3). AsniCres Sports (Franța) — 
PAOK Salonic 3—0 (0—3), Stu
dent Mostar — Slgorta Istanbul 
3—1 (2—3) : feminin • Minonette
Jyvaeskylae (Finlanda) — BSI 
Bergen 3—1 (3—0), TSV Rudow
Berlinul de Vest — VC Guntrams- 
dorf (Austria) 3—0 (3—0).
Yoghi Ancone (Italia) — US 
Saint Andră (Franța) 3—0 (3—0). 
între paranteze scorurile parti
delor din tur. formațiile sublinia
te fiind calificate mai departe.

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • In continuarea 

turneului pe care-1 întreprinde 
în S.U.A., selecționata masculină 
a U.R.S.S. a întrecut o combi
nată din Oklahoma City cu 102— 
74 (77—39). a tn C.C.E. (m) ;
Real Madrid — Zbrojovka Brno 
132—91. Orthez (Franța) — Bayer 
Leverkusen 81—66, Zadar (Iugos
lavia) — Levski Spartak Sofia 
102—89. Formațiile învingătoare 
8-au calificat pentru faza urmă
toare a competiției.

RUGBY • La Londra, Australia 
surclasat reprezentativa Angliei 

cu 34—4 (12—0), în timp ce XV-le 
Noii Zeelande a Învins detașat, 
la Toulouse, selecționata Franței : 
19—7 (6—3).

LEONDING, 9 (prin telefon).
La Palatul Sporturilor din locali
tate s-a Încheiat duminică ediția 
din acest an a Campionatelor 
Europene de judo pentru tineret 
(18—21 de ani). Pe foile de con
curs au fost înscriși sportivi din 
29 de țări, printre care șl șase 
judoka români. La finele între
cerii continentale, reprezentanții 
țării noastre au urcat pe treptele 
podiumului de onoare Ia trei ca
tegorii: Stănlcă Olteanu a cucerit 
medalia de argint la „ușoară", iar 
Dragoș Bolbose („superușoara") 
șl Florin Lascău („semlmijlocie") 
au obținut medalii de bronz. Alți 
doi sportivi români s-au situat pe 
locul 5: Nicolae Ioslf („mijlocie") 
și Adrian Clinei („semigrea"). In 
urma acestor rezultate, România

- a ocupat locul III în clasamentul 
pe națiuni, cu 15 puncte, după 
Uniunea Sovietică 22 p șl Franța 
21 p. Iată rezultatele și cîteva 
amănunte.

Tînărul Stănlcă Olteanu l-a In- 
tîlnit în primul meci pe Tillo 
Kaack (R.D.G.), în fața căruia a 
obținut o victorie Înainte de 11- 

, mită (min. 1,3») prin waza-arl a-

coechipierul său, Marian Rizan, 
— 56,95 p. Pe locul trei s-a 
situat Hristov Kalofec (Bul
garin) — 56,37 p.

în competiția de gimnastică 
ritmică modernă pe echipe, lo
cul întâi a fost ocupat de Bul
garia, cu 79,123 p, urmată de 
România — 77,825 p, Iugo
slavia — 76,575 p, Grecia, 
Turcia. La Individual, titlul de 
campioană balcanică a fost cu
cerit de concurente bulgară 
Lilia Ignatova — 19,950 p. ur
mată de coechipierele sale 
Adriana Dunavska — 19,825 p, 
Aldena Dimitrova —r 19,775 p 
și de rămânea Florentina Bu- 
taru — 19,700 p.

TURNEE
• Turneul de la Tilburg (O- 

landa), la care au participat 8 
mari maeștri, s-a încheiat cu suc
cesul sovieticului Aleksandr Be- 
liavski. care a totalizat 8,5 p 
(din 14. posibile). Pe locurile ur
mătoare s-au situat iugoslavul 
Llubomir Liubojevicl — 8 p șl 
fostul campion mondial Anatoli 
Karpov — 7,5 p.
• După 7 runde, în turneul 

de la Belgrad conduc Vukov șl 
Einhorn cu cite 6 p, urmați de 
Ivanovlcl — 5,5 p (1), Smaghtn 
— 5,5 p și Rogers 5 p (1). Re-

CAMPIONATE NAȚIONALE
STATU QUO în fruntea cam

pionatului Franței, în sensul că 
Bordeaux șl Marseille au făcut 
meciuri egale în etapa a 16-a, 
acumulînd flecare cite 23 p. Nu
mai ca egalitatea realizată de 
Bordeaux. 1—1 acasă cu Laval, 
trebuie privită ca o surpriză, 
după cum un rezultat mal puțin 
scontat l-a înregistrat Paris Saint 
Germain care a cedat (acasă) 
iul Toulouse (surclasată miercuri 
de Spartak Moscova In Cupa 
U.E.F.A.). cu 2—3 I In rest, 
Nantes — Brest 0—0, Rennes — 
Auxerre 1—3, Nice — Saint Eti
enne 1—0, Sochaux — Lens 0—0, 
Le Havre — Monaco 1—1, Nancy 
— Marseille 0—0, Lille — R.C. 
Paris 0—1, Toulon — Metz 2—0.

SCRIMA a Prima ediție a 
„Turneului campionilor" la spa
dă a revenit vest-germanulul 
Schmitt, care l-a învins în fina
lă pe italianul Mazzonl (10—8).

TENIS • „Cupa Mondială" re
zervată cadetelor s-a terminat cu 
victoria Belgiei (2—1 în finala 
susținută cu reprezentativa Ce
hoslovaciei).

TENIS DE MASA a In „sfer
turile" C.C.E. (m), echipa fran
ceză Trlnite Sports a eliminat cu 
5—2 formația britanică Wolver
hampton, Iar T.J. Vltkovice 
(Cehoslavacla) a întrecut, la li
mită — 5—4 —, echipa austriacă 
T.T.C. Stockerau. 

vasete ippon. Cu aceeași decizie, 
dar mult mai repede (secunda a 
37-a), el l-a învins, în continuare, 
șl pe elvețianul Roger Huber. 
Apoi a dispus la puncte (yuko) 
de Jozef Vensec (Cehoslovacia). 
Pentru primul loc în serie, Ol
teanu a finalizat ippon-ul (mm. 
3,05) în meciul cu olandezul 
Ivurcel Roos. In finala catego
riei, tînărul Stănlcă Olteanu a 
fost frustat de victorie în partida 
cu Ferenc Deak (Ungaria) pri
mind gratuit un avertisment 
(schido), care a decis învingăto
rul.

După ce vineri seara, Dragoș 
Bolbose obținuse medalia de 
bronz, sîmbătă a fost rîndul Iul 
Florin Lascău să cucerească 
„bronzul" la „semimijlocie". Re
zultatele sale: b.p. (waza-arl) Ul- 
derigio Tarquini (Italia), b. .ipp. 
Hans Opp (R.F.G.), p.p. (waza- 
ari) Serghei Klișin (U.R.S.S.) și 
în finala pentru „bronz" b. ipp. 
(min. 1.05) Patrie Gandolfl (El
veția). Tot în finalele „mici", N. 
Iosif p.p. (chui) la Rudy, Froytier 
(Belgia) șl A. Clinei p.p. (schido) 
la Hans Geisler (R.D.G.).

COMPETIȚII FEMININE
DE HANDBAL

• In penultima etapă a fazei 
finale a C.M. gr. c (f), care se 
desfășoară la Valencia. Austria 
a Întrecut Suedia cu 25—18. iar 
Spania a învins Danemarca cu 
10—18. înaintea ultimelor două 
partide (Austria — Spania și 
Suedia — Danemarca), Austria 
conduce cu 3 p. fiind urmată de 
Suedia șl Spania — cîte 2 p și 
Danemarca — 1 p.
• In localitatea norvegiană 

Sem se dispută „Cupa polară* la 
handbal feminin. Iată rezultatele 
Înregistrate în primele zile ala 
competiției : Olanda — R.F.G. 
16—11, Polonia — Franța 21—12, 
Polonia — Norvegia B 28—0, 
R.F.G. — Franța 10—13, Norvegia 
— Olanda 23—14, Polonia — 
R.F.G. 19—18, Olanda -r Norve
gia B 20—8, Norvegia — Franța 
29—17. După trei etape. Polonia 
31 Norvegia totalizează cile 6 p.

DE ȘAH
zultate din ultimele două runde 1 
Ivanovlci — Rajkovlcl 1—0. Kla- 
ricl — Petrovicl 0—1, Einhorn — 
Watson 0,5—0,5, Smaghln — Ko- 
lovlcl 1—0, Vukov — Watson 1—0, 
Paunovicl — Einhorn 0—1.

a înaintea ultimei runde a tur
neului de la Zagreb, lider al cla
samentului este Kovacevici — 7 
p, urmat de Rogulj — 6 p. în 
runda a 10-a. Rogulj — De Boer
1—0, Zieger — Mînlci 1—0, Kom- 
lenovlcl — Spiridonov 0,5—0,5, 
Lalicl — Kovacevici 0,5—0,5.

SURPRIZA și în campionatul 
Spaniei : Barcelona — Zaragoza 
0—0 1 Real Madrid (1—0 la Se
villa) a rămas singură în frunte, 
19 p fată de 18, ale ,;Barcei“. 
Murcia (cu Kubala la timonă) a 
învins la Cadiz cu««l—0. trecînd 
pe locul 15 (din 18). Celelalte re
zultate : Athletic Bilbao — Val
ladolid 1—0. Sabadell — Espanol
1— 1, Mallorca — Las Palmas 4—0, 
Santander — Gijon 1—2, Osasuna
— Betis 2—1, Atletico Madrid — 
Real Sociedad 1—0. A fost etapa 
cu numărul 13.

LIVERPOOL a revenit pe locul 
l ta campionatul Angliei, grație 
victoriei realizate pe gazonul sin
tetic al Iul Queen’s Park Rangers, 
3—1, șl eșecului fostei lidere, 
Nottingham. învinsă lș Conventry 
cu 1—0. Ambele au acum cite 
26 p, departajarea făcîndu-se la 
golaveraj. Meciurile etapei a 14-a 
au mai consemnat : Arsenal — 
West Ham 0—0, Norwich — Tot
tenham 2—1. Everton — Chelsea
2— 2, Sheffield — Southampton
3— 1, Leicester — Newcastle 1—1, 
Manchester C. — Aston Villa 3—1, 
Oxford — Manchester U. 2—0, 
Watford — Charlton 4—1, Wim
bledon — Luton 0—1.

DERBYUL etapei a 9-a a reve
nit oarecum surprinzător lui 
Napoli, care a întrecut pe Ju
ventus. la Torino, cu 3—1, pre- 
luînd și șefia clasamentului : 1. 
Napoll 14 p. 2. Internazionale. 3. 
Juventus. 4. Roma, toate cu cîte 
12 p. Celelalte rezultate : Ascoli
— Fiorentina 0—1, Atalanta — 
Como 0—0. Avellino — Brescia 
0—0, Empoli — Verona 1—0. In
ter — Torino 2—1. Roma — U- 
dinese 4—0. Sampdorîa — Milan 
s-a întrerupt ta min. 37, arbitrul 
suferind o entorsă. Se va rejuca.
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