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Etapa a 12-a a Diviziei A de fotbal

DINAMO-CINCI GOLURI LA HUNEDOARA!
9 Sportul Studențesc surclasează pe Rapid F.C.M. Brașov — victorie prețioasă ia
Moreni Steaua se impune net în fața lui S.C. Bacău $ Piteștenii (0—0) — din nou 

în dificultate pe teren propriu O O etapă cu 31 de goluri I
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

Continuă ecourile după re
marcabilele succese repurtate ta 
Campionatele Mondiale de hal
tere de către reprezentantul ță
rii noastre Nicu Vlad, Ia cate
goria 100 kg, unde a cucerit 
toate cele trei medalii de aur 
și a realizat un nou record al 
lumii la smuls eu 200,5 kg ! 
De notat că va- .

țional). Cu acest rezultat era 
deja triplu campion al lumii, 
pentru că tînărul Boris Sereghin 
(U.R.S.S.) ratase 242,5 kg. Nicu 
Vlad a încercat apoi 242,5 kg, 
a ridicat bara deasupra capu-
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Univ. Craiova - Jiul Petroșani
Victoria București - Chimia Rm. V.
ETAPA VIITOARE (miercuri, 19 noiembrie) 9^,ul

Chimia Rm. Vîlcea
Rapid
F.C.M. Brașov 
Victoria București 
Gloria Buzău
Dinamo
F.C. Olt
S.C. Bacău
'„U" Cluj-Napoca

— Dinamo
- F.C.M. Brașov
- F.C. Olt
— Gloria Buzău
- „U" Cluj-Napoca
— S.C. Bacău

3- 5 
0-1 
0-0
1-0
1-0
4- 1
7-2
1-0
3-2 (2-0)

(0-1)
(0-1)

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

1.
2.
3.

4.-5.

6.
7.
3.
9.

STEAUA 
Dinamo 
Petrolul 
F.C. Argeț 
Victoria
F.C. Olt
Sportul Stud. 
F.C.M. Brațov 
S.C. Bacău

- Petrolul Ploiești
- Jiul Petroșani
- Sportul Studențesc
- Univ. Craiova
- Flacăra Moreni
- Oțelul Galați
- Corvi nul
- F.C. Argeș
- Steaua

12.
13.
14.
15.
1«.
17.
18.

Univ. Craiova 
Corvinul 
Rapid 
„U“ Cluj-Nap.
Chimia 
Gloria
Flacăra
Jiul

11
10
n
12
12
11
11
12
12
12
11
12
12
12
12
12
12
12

(Citiți cronicile meciurilor

10 1 0 29- 4
7 3 0 35- 8
5 4 3 13- 8
4 2 4 13- 9
4 2 4 17-13
6 2 3 12- 9
5 2 4 21-11
4 0 6 11-14
5 2 5 16-20
3 5 4 11-10
3 4 4 10-11
4 2 4 18-20
4 2 4 12-23
8 1 7 12-15
4 1 7 10-24
4 0 8 11-33
3 1 8 8-23
2 2 8 »-19

in pag. 2—3)

21
17
14
14
14
14
12
12
12
11
10
10
10
9
9
8
7
6

lorosul halterofil 
român, este singu
rul dintre partici
pant! care, excep- 
tîndu-i pe repre
zentanții Bulgariei 
și U.R.S.S., a reu
șit un record mon
dial. întrebat de 
ziariști ce-și doreș
te în viitor, Nicu 
Vlad a răspuns : 
„în scurt timp 
vreau să dobor re
cordurile lumii a- 
tit la aruncat, cit 
și Ia total. Acum 
am fost foarte a- 
proape de e.le... și 
le-am ratat într-o 
fracțiune de se
cundă !“ Chiar așa 
a și fost. A în
ceput ..aruncatul" 
la 230 kg (record 
national egalat), a- 
poi cu multă ușu
rință a ridicat 
237,5 (cec. na-

(Conlinuare în pap a i-al

toate Mele ei, izbinda repurtată de Nicu

CIMOTII JiJmR!
îwătobi

ÎN TRIUNGHIULARUL 
CD BULGARIA Șl O.R.S.S.
întîlnirea triunghiulară de 

gimnastică, desfășurată la Ora
dea, între echipele de juniori 
ale României. U.R.S.S. si Bul
gariei. s-a încheiat cu victoria 
tinerilor sportivi români, atit 
la masculin, cât si la feminin. 
La individual-compus pe pri
mele locuri s-aiu situat, de ase
menea, reprezentanții noștri 
Gabricia Potorac — 39,25 p și 
Adrian Gal — 56,35 p.

Superbă prin toate datele ei, izbinda repurtată de Nicu 
i Vlad la CM. de haltere de la Sofia, unde a cîștigat tot 
1 ce se putea cîștga la categoria lui (100 kg), trei titluri 
| supreme din tot atîtea posibile, poartă o lumină aparte,
■ strălucitoare. Atit pentru că, „smulgind" 200.5, acest flăcău
! puternic și modest din Piscul Galaților (unde s-a născut la 
1 I noiembrie 1963) a stabilit cel dinții record mondial româ- 
! nesc din istoria disciplinei, cit pentru că, fată de „europe- 
1 nete" desfășurate în luna mai, el a realizat acum, la total,
I cu 20 de kilograme mai mult ! Ar putea părea aceste 20
1 de kilograme o bagatela, ei, acolo, greutatea unei canistre
I pline, dar vă asigurăm că lucrurile nu stau defel așa, pro-
i greșul in haltere drămuindu-se, ba încă in ani șt ani, cu
[ jumătățile de kilogram !
i Ce vrea să însemne asta ? Că, sfătuit și ajutat (la clubul 
; „Steaua" și, deopotrivă, la lot) de excelentul antrenor care 
1 e Stefan Achim, Nicu Vlad nu s-a mulțumit nici măcar cu 
| foarte mult, a se citi victoriile de la „europene", ci a visat 
i mereu mai sus și mereu mai departe. Inutil să vi spunem 
| că, pentru a ieși învingător in aspra luptă cu adversarii
■ și cu gravitația, el a muncit din răsputeri, ducînd continuu 
J faima sportului nostru în lume, făcind să fluture mîndru
■ tricolorul românesc pe cel mai înalt catarg.
[ Azi, cînd (priviți imaginea de mal sus) pini și Naum 
• Salamanov, si el multiplu campion mondial, s-a grăbit să-l 
î felicite pe Nicu Vlad, nu ne rămîne decit să adăugăm
■ felicitărilor lui pe ale noastre, ca semn de prețuire pentru 
J satisfacția ce ne-a prilejuit-o, dovedindu-se din nou fără 
> egal. (Ov. I.).

■I

Cristea înscrie al cincilea gol (Sportul Studențesc — Rapid 7—2) 
Foto : Iorgu BĂNICĂ „Trofeul Carpafi" la handbal feminin, ediția a XXV-a

Turneele campionatelor de volei

STEAUA-SINGURA FORMAȚIE NEÎNVINSĂ

REPREZENTATIVA ROMÂNIEI - ClȘTIGĂTOAREA COMPETIȚIEI

Simbătă- și duminică. Ia Tg. 
Mureș (grupa 1—6) și Bucu
rești (grupa 7—12), s-au înche
iat primele turnee ale campio
natului masculin Divizia A. 
lată amănunte :

TG. MUREȘ, 16 (prin tele
fon). simbătă. cele două for
mații din fruntea clasa
mentului (grupa 1—6) au făcut 
un fel de „repetiție generală" 
înaintea intîlnirii lor direc
te din ultima zi. Steaua a În
vins fără probleme — 3—0 
(3, 10, 7) — pe Universitatea
C.F.R.  Craiova jucînd cu ace
lași sextet pe toată durata 
partidei. In schimb. Dinamo a 
cîștigat meciul eu Eleond Di
namo Zalău : 3—1 (12, —8, 11, 
6). Tot în penultima zi, A.S.A- 
Electromureș Tg. Mureș, de- 
zamăgindu-și suporterii, a 
pierdut neașteptat cu 1—3 
<—13, —13, 10, —1) jocul cu 
Explorări Știința B. Mare. 
Greșind mult în finalurile 
primelor două seturi (cînd a 
condus cu 13—11 și, respectiv 
13—10), mureșenii au cedat ul
terior și psihic, permițînd par
tenerei de întrecere (cu 
Manolc în zi foarte bună) să o 
depășească net. A doua zi. e- 
chipa băimăreană, a fost 
surprinsă de replica Universi
tății C.F.R. Craiova, care a 
obținut prima ei victorie in 
turneu cu 3—0 (11, 12, 12). 
Deși a evoluat mai bine decît 
în ziua precedentă (a condus 
cu 2—1 la seturi). A.S.A. Tg. 
Mures n-a putut trece nici de 
Eleond Dinamo Zalău, care a 
cîștigat cu 3—2 (—11, 13, —5, 
11, 3). Derby-ul cu care s-a în
cheiat turneul i-a satisfă

cut pe iubitorii voleiului din 
localitate, mai ales datorită e- 
voluției formației campioa
ne, care se arată foarte hotă- 
rtță să-și apere titlul. Steaua 
București a învins din nou pe 
Dinamo, la o diferență clară 
de astă dată : 3—0 (7, 12, 6). 
Steliștil șl-au pus adver
sarii tn dificultate îndeosebi 
prin eficacitatea blocajelor, 
remarcîndu-se Spinu, Constan
tin și Dascălu.

George ROTARU

CLASAMENT FINAL

L Steaua 10 19 0 30: S 20
t. Dinamo 9 7 2 23: 9 10
3. Eleond 10 5 5 20:21 15
«. Explorări 10 < € 13:19 14
S. A. S. A. 9 2 7 12:24 11
S. Universitatea 10 1 9 10:27 11

BUCUREȘTI In deschiderea 
ultimei reuniuni a grupei a 
Il-a valorice s-au întilnit echi
pele C.S.M.U. Suceava și 
Tractorul Brașov. Scor 3—2 
(13, —8. —3, 8. 5) pentru su
ceveni, care-și consolidează ast
fel poziția a treia în clasament. 
Față de evoluțiile anterioare, 
cînd echipa Tractorul a câștigat 
totul, ea a pierdut acum sur
prinzător, Sterea și coechipierii 
săi avînd în acest meci o pres
tație ștearsă, neconvingătoare, 
părînd obosiți. Ei au avut to
tuși o tresărire de orgoliu în 
seturile 2 și 3 când le-au cîș
tigat destul de ușor, dar tot
așa de ușor le-au cedat pe
următoarele. De remarcat că,
In ultimul set, de la 5—1 pen-

Gheorghe DEDIU

(Continuare in pag. 2-3)

• In
CONSTANTA, 16 (prin te

lefon). In Sala sporturilor din 
localitate, într-o organizare 
ireproșabjlă — cu un număr 
record de spectatori în ultime
le două zile de întreceri — 
duminică seara s-a încheiat a 
XXV-a ediție a „Trofeului 
Carpați" la handbal feminin. A 

cel mai important meci: 28 22 cu Iugoslavia, campioană olimpică!

Edit Torok din prima noastră reprezentativă aruncă la poartă peste blocajul 
făcut de Silvye Lagarrique (5) și Catherina Bara (10). Fază din partida 
România A — Franța Foto : Aurel D. NEAGU

fost un frumos spectacol hand
balistic, la realizarea căru
ia și-au adus contribuția ju
cătoarelor celor 6 formații, 
reprezentativele României (in
clusiv echipa secundă). Iugo
slaviei șl Ungariei detașîndu- 
se printr-un plus de va
loare. ■

Pe primul loc s-a situat se
lecționata A a României, pre

gătită de antrenorii JTompiliu 
Simion și Eugen Bartha. Dar, 
să nu uităm, că după această 
competiție urmează exame
nul cel mai important: C.M. 
din Olanda.

Ultimele două zile ale 
„Trofeului Carpați" au fost 
marcate de întreceri de 

ridicat nivel. în sprijinul afir
mației înscriindu-se victoriile 
concludente ale reprezentati
vei A a României în fata 
Iugoslaviei, campioană olim
pică. si Franței, frumosul și me
ritatul succes al echipei se
cunde în disputa cu handbalis
tele din Bulgaria și. in sfîr- 
șit, rezultatul de egalitate din 
jocul Iugoslavia — Ungaria.

In ultima zl de concurs, 
ROMÂNIA A — IUGOSLAVIA 
28—28 (14—11). La începutul 
partidei, handbalistele noas
tre au ratat foarte mult, ast
fel că In min. 5 Iugoslavia 
conducea cu 5—1. Cauza T Au 
fost ratate trei aruncări de Ia 
7 m. mingi dane de goi au ni
merit in brațele portarului 
sau în bare, 11 atacuri lim
pezi au eșuat. In repriza se

cundă — situație 
absolut identică ca 
în partida cu Un
garia — echipa 
noastră si-a reve
nit. Ritmului rapid 
al iugoslavelor ro
mâncele le-au răs
puns cu unul... In
fernal 1 Deși s-a 
mai ratat o arun
care de la T tn,' 
Mariana lirei, Ft- 
lofteia Danilor șt 
Valentina Cozma 
(acestea două din 
urmă acționînd ea 
pivoți), apoi Ev» 
Mozsl și Elena Cta- 
botara, foarte bine 
ajutate din poartă 
de Viorica, Ionică 
au distanțat for
mația României I
20—17 (min. 21J, 
24—19 (min. 56),' 
26—20 (min. 58). 
Finalul partidei a 

fost palpitant, dar eforturT- 
le handbalistelor iugoslava 
s-au izbit de un „zid“. în sfîr- 
șit excelent realizat de întrea
ga echipă a României: Au 
înscris : Tîrcă 8, Covaliuc 5

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 4-a)



TURNEELE CAMPIONATELOR DE VOLEI i „REGIE", SCORUL ETAPE!

CRAIOVLNCtLt CUNIINUA ȘIRUL VIClflitlILOIi
Sîmbătă an început turneele 

eu numărul doi ale Campionatu
lui feminin al primei divizii.

PITEȘTI, 16 (prin telefon). Așa 
eum prevedeam, turneul primei 
grupe valorice a stîrnlt aici un 
interes deosebit. Echipa locală, 
Dacia, a debutat cu o meritată 
ți muncită victorie, invingînd pe 
Dinamo : 3—1 (15, —9, 12, 3). O 
partidă din care am 
două date mai importante : 
namovistele 
crescendo 
evoluțiile 
clementul 
teștene a 
la blocaj
De reținut cîteva spectaculoase 
schimbă ri de situații in evoluția 
•corului : in setul I, gazdele au 
condus cu 13—6, dar dinamovis- 
tele au revenit la un pas de cîș- 
tig (15—14), Claudia Tătucu de- 
cizînd din serviciu soarta setu
lui ; în setul secund Dinamo a 
refăcut din nou, incredibil, de la

12, 2) desprins 
di- 

marchează un 
de prestație față de 

de pînă acum ; apoi, 
decisiv al victoriei pi- 
stat In excelentul Joc 
al Cristinei Buznosu.

2—9, șl cu o suită de 13 puncte 
consecutive a egalat situația la 
seturi ; în a treia parte a jocu
lui piteștencele după ** 
dus CU 7—1 și 11—5 
late la 12 !

In deschidere : 
Galați, cu Speranța 
aproape de valoarea-1 obișnuită, 
a dispus de C.S.M. Libertatea Si
biu cu 3—0 (8, 6, 13). In finalul 
reuniunii de sîmbătă : Universi
tatea C.F.R. Craiova — Penicili
na Iași 3—0 (8, 9, 7).

Duminică, trei meciuri care se 
anunțau echilibrate. In primul, 
campioanele, Universitatea C.F.R., 
au dispus de Dinamo cu 3—1 (10, 
6, —6, 13), după un Joc în 
care bucureștenoele au manifes
tat multă neglijență In apărare 
șl puțină mobilitate in acțiuni.

în continuare, Dacia Pitești — 
C.S.U.-IJd.N. Galați 3—2 (—13, 0, 
8, —14, 10), intr-un meci care a 
ținut timp de două ore asistența 
in tensiune, prin spectaculoase 
schimbări de situații. Remarcate :

ce au con- 
au fost ega-
C.S.U.-I.M.N.
Găman mai

STEAUA-SINGURA FORMAȚIE NEÎNVINSA
(Urmare din pag. 1)

tru Tractorul, sucevenii mai 
lucizi și mai încrezători în po- 
sibiiită-țile lor au refăcut punct 
după punct, obținînd In final 
victoria. A urmat o partidă a- 
nostă, intre două echipe cu 
prestații departe de cerințele 
primului eșadon : C.S.M. Delta 
Tulcea și Politehnica Timișoara. 
Rezultat 3-2 (14. 9, -6, -8, 10) 
pentru tulceni, care au realizat 
prima lor victorie in acest 
turneu. Programul s-a încheiat 
eu partida dintre Relonul Săvi- 
nești si Rapid. 3-0 (17, 10. 12) 
pentru elevii antrenorului Dan 
Gavril, care au trebuit serios 
să se întrebuințeze pentru ob
ținerea victoriei. Rapidiștii au 
acționat curajos de La început, 
dar nu au avut tăria să se 
mobilizeze în finalul primului 
set, cedîndu-1 în prelungiri. La 
aceasta s-a adăugat si faptul

că, pe tot parcursul partidei, 
judătorul de la care se aștepta 
cel mai mult, Schjopescu, a 
fost într-o zi nefastă, greșind 
aproape totul. învingătorii. Ră- 
dulescu. Vițelaru. Bădiță, So- 
fron, Buruș, Dumitrache (au 
mai fost introduși în teren 
Chezan, Popa și Stan) au de
monstrat că formează un sex
tet solid care . nu întîmplător 
deține șefia grupei. Au arbi
trat corect, cuplurile : V. Ran- 
ghel — Z. Moldoveanu, D. Ro- 

Gh. Simulescu si M. 
— Gh. “

taru — 
Stamate 
ment final :

Vișan. Clasa-

7. Relonul
8. Tractorul
9. C.S.M.U.

10. Politehnica
11. Rapid
12. C.S.M. Delta

10 9 1 28: 7 19
10 7 3 23:13 17
10 6 4 21 :20 16
10 3 7 17:25 13
10 3 7 14:27 13
10 2 8 15:26 12

Următorul turneu va avea loc 
la Tulcea in perioada 25—29 XI.

Corina Holban, Victoria Banciu, 
Cristina Buznosu,„ Mibaela Ma
rian, respectiv, Crina Băuță, Da
na Singeorgean ți Daniela Dl- 
nică. In ultima partidă de *_  
minică : C.S.M. Libertatea Si
biu — Penicilina Iași 3—1 (—15, 
10, 10, 10).

în cele două reuniuni, arbitra
je corecte, prestate de N. Găle- 
șeanu, Gh. Ferarlu, CI. Murgules- 
cu, N. Dobre, D. Blaha, Gh. To
ma.

Luni, de la ora 14.30, Penici
lina — Dinamo, Dacia — C.S.M. 
Libertatea, Universitatea C.F.R. — 
C.S.U.-I-M.N.

Aurelian BREBEANU
BUCUREȘTI. Cel de-al doilea 

turneu feminin al grupei valo
rice secunde a început sâmbătă 
Ia București (Sala Olimpia), cu 
meciul Calculatorul — Oltcit. A 
fost o partidă viu disputată, cu 
multe virtuți tehnice, In care 
s-a adăugat entuziasmul cralo- 
vencelor, care au ciștigat cu 
3—1 (13, —12, 11, 12), Remarca
te : Mirela Neculiță, Lucreția Mi
re», Marinela Buzdugan (O) șl 
Elen Diaconu, Elena Necu- 
lescu (C).

Al doilea meci, Flacăra Roșie
— Chimia Rm. Vilcea a semănat 
unul antrenament, fiind ciștigat 
detașat cu 3—0 (7, 3, 5) de Fla
căra Roșie.

In ultimul meci al reuniunii, I 
G.I.G.C.L. — Farul, oonatăncen- 
eele s-a mobilizat greu ți in- I 
complet pentru a putea replica 
unei echipe eficace ți In mare I 
vervă cu Dana Nicoleseu-Nlnacs 
șl Mariana Moraru, bune realiza- j 
toare. G.I.G.C.L. a ciștigat pe 
merit, 3—1 (9, —7, 9, 10), in fața 1 
unui lider marcat de oboseală I

Reuniunea de duminică a 
Început cu meciul Calculatorul
— Chimia Rm. Vilcea, în care 
bucureștenoele au Învins ușor cu , 
3—0 (5, 3, 14), o echipă care 
doar în final a opus o oarecare 
rezistență.

Meciul al doilea Farul — 
foarte dîrz, de 
fost ciștigat de 
3—0 (6, * — 
Flacăra 
(-9, S,Luni, 
rul — ____
Roșie, Chimia — Oltcit.

Sever NORAN

du-
I
I
I
I
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Rapid a mal făcut o poznă... 
gen Rapid. Șl cine se gîndea 7 . 
67 de minute n-a fost cu nimic 
mai prejos partenerei. Dar în fi
nal a fost K.o. ! Derbyul vecine
lor de cartier a oferit o primă 
repriză excelentă, de mare meci : 
Joc rapid, laze frumoase, spec
taculoase, pasionantă evoluție a 
scorului. Sportul, cu un start vi
jelios, a luat conducerea In min. 
4 : Hagi a executat o lovitură li
beră, de la 25 m, Mânu a respins 
și IORGULESCU a marcat de Ia 
14 m. Sportul s-a desprins (după 
ce Cristian a scos de la vinclu 
mingea de autogol a lui Mun- 
teanu II, în min. 15) In min. 21 : 
Hagi a executat excelent un cor
ner șl TERHEȘ a .șters" balonul 
cu capul ți a marcat in colțul 
lung. Dar Rapid a avut puterea 
să refacă handicapul. In min. 28, 
rază Identică cu cea de la pri
mul gol, dar cu alțl Jucători in 
rol : Dumitru a executat puter
nic o lovitură liberă din colțul 
careului mare, Cristian nu a pu
tut reține ți COJOCARU a îm
pins balonul In poartă, din apro
piere. Iar tn min. 31, scorul a 
devenit egal : Manea a centrat, 
Cristian a respihs greșit, direct 
la DUMITRU, care a trimis, cu 
capul, in poarta goală. O egali
tate echitabilă, după o repriză, 
repetăm, excelentă.

Șl echilibrul, ca Joc și scor, s-a 
menținut până in min. 67, cînd 
o combinație CORAȘ — Iorgu- 
lescu (pas cu călchul) l-a per
mis primului să înscrie, cu „șpi- 
țul", pe sub Mânu : 3—2. După 
două faze fierbinți (min.' 89, Ma-, 
rlnescu a respins o minge de gol 
din fața porții ; min. 72, Cojo
caru, în fază de gol, la 7 m, a 
pasat greșit), echilibrul s-a frînt. 
în min. 73, Terheș a șutat pu
ternic, Mânu . (iar ! !) a respins 
și BOZEȘAN a Înscris cu capul. 
De aici, cînd nimeni nu bănuia.

SPORTUL STUD. 
RAPID

7
2

(2)
(2)
te-Stadion Sportul Studențesc ; 

ren bun ; timp friguros ; specta
tori — circa 10 000. șuturi : 19—10 
(pe poartă : 11—5). Cornere : 5—3. 
Au marcat : IORGULESCU (min. 
4), TERHEȘ (min. 21), CORAȘ 
(min. 67), BOZEȘAN (min. 73), 
CRISTEA (min. 78 și 89), HAGI 
(min. 85 — din 11 m), respectiv 
COJOCARU (min. 28) și DUMI
TRU (min. 31).

SPORTUL STUD : Cristian I — 
M. Marian, Cazan, 
teanu II — Pană 
TEA), BOZEȘAN 
chel), CORAȘ — 
GULESCU, HAGI.

RAPID : Mânu 
Grlgore, I. Marin, Bacoș 
ță. Șt. Popa (min. 58 Tiră), Dumi
tru — Cojocaru (min. 74 Niță), 
Damaschln n, Manea.

. A arbitrat foarte bine I. Cră- 
ciunescu ; la linie : Gh. Constan
tin și I. Dogaru (toți din Rm. vn- 
cea).

Cartonașe galbene : M. POPA, 
COJOCARU, PANA, MÂNU, DA- 
MASCHIN H.

La speranțe : 4—2 (3—1).

M. Popa, Mun- 
(min. 46 CRIS- 
(mln. 81 Bur- 

TERHEȘ, IOR-
— Marinescu, 

Goan-

a urmat căderea Rapidului «1 
finalul ei dezastruos în fața unei 
echipe lansate spre scorul etapei, 
sportul a mal marcat de trei ori, 
prin CRISTEA, fn min. 78, după 
un „un-doi" cu Coraș, HAGI, eare 
a transformat fulgerător pe- 
nalty-ul de la faultul lui Gri
gore la Terheș in min. S3, tn ea- 
reu, și, din nou CRISTEA, in min. 
89, care a trimis balonul In 
poarta goală, la o fază In care 
apărarea rapldlstă era făcută din 
nou mat !

Constantin ALEXE

mare luptă, 
craiovence 
în ultimul
G.I.G.C.L,

Oltcit, 
a 

cu 
meci 

3—1
9, 10). 
Roșie — 

12, 8).
de la ora 14 : Calculato-
G.I.G.C.L., Farul — Fi.

| APĂRAREA OASPEȚILOR - LA ÎNĂLȚIME

în ultima etapa din turul campionatului de rugby

GAZDELE DERBYURILOR ȘI-AU VALORIFICAT AVANTAJUL TERENULUI
SERIA I

GRIVITA
Derbyul 

fată două 
rugbyului

STEAUA — R.C. 
ROȘIE 10—9 (7—9). 
«eriei I a adus fată-n 
dintre fruntașele 
bucurestean si, totodată, vechi 
rivale pe terenurile de sport. 
De la Început vom spune că o 
mai bună impresie a făcut echi
pa oaspete care (surprinzător) 
«-a „văzut" mai mult în joc, 
a construit cîteva faze lungi, 
sub impulsul tânărului mijlocaș 
D. Neaga, oel mai bun am de 
pe teren. Spuneam in cronica 
trecutei etape că Grivita și-a 
găsit. In fine, o formulă mai 
bană pe înaintare, fapt confir
mat din plin Si ieri, grivițenii 
făcând joc egal cu redutabilul 
XV ăl Stelei pe grămadă și la 
tuȘă. învingătorii, deși au pre
zentat o echipă completă (mi
nus Munteaniu, la talonaj) s-au 
comportat sub așteptări, noi 
dorind din partea unei echipe 
care, pe bună dreptate atacă 
din nou titlul de campioană, un 
Joc mult mai dar. mai decis, 
mai gîndit tactic. Prea multe 
*u fost greșelile de ordin teh
nic, “■ " "
loc, 
Sită, 
tr-o 
Am
mai . _____ _____
marcat unicul eseu al partidei. 
In min. 29 Steaua desfășoară un 
puternic atac pe partea dreaptă 
a terenului (Ia originea fazei 
un balon controlat de L. Con
stantin, trecut și pe Ia Mura- 
riu), mingea se lansează rapid 
Pe partea deschisă (stingă). 
Vărzaru face o fentă de pasă 
ți-l servește ideal pe FUICU 
(intercalat) care înscrie un 
eseu spectaculos. Din păcate, 
cum spuneam, alte asemenea 
acțiuni bune nu s-au mai pe
trecut, celelalte puncte ale în
vingătorilor fiind opera lui 
ALEXANDRU l.p. (min. 12) și 
l.p. (min. 48). Grrvița nu a fi
nisat în but nici o fază, toate 
punctele datorindu-se lui TU- 
DOSE l.p. (min. 2), drop (min. 
10) și din nou l.p. (min. 30),

Arbitrajul lui M. Galanda — 
la un meci ușor, fără probleme 
— nu ne-a plăcut ; a greșit 
grav în cel puțin două situații 
flagrante : Au juoat echipele 
STEAUA : Codoi — Fuicu. Țin
ea. Vărzaru, Boldor — Alexan
dru, Coman — Murariu, Radu
lescu, C. Florea (Giucăl) — L. 
Constantin, Motoc — Simonca, 
Moț, Dumitrescu. GRIVITA 
ROȘIE : Marin — Calafeteanu, 
Nicolae, Petre. Chirigiu — Tu- 
dose (Radu). Neaga — Moraru, 
Pongracz. Dinu — Dlnescu, 
Stroe — Bălan, Udă. A. Ion.

Dimitrie CALLIMACHI

prea multe acțiunile pe... 
fără nici o șansă de reu- 
Oricum. echipa trece prin- 
eviidenfă eclipsă de formă, 
reținut. totuși, o acțiune 
bună : aceea din care s-a

RULMENTUL B1RLAD - 
ȘTIINȚA PETROȘANI 6—15 

(3—6). Au marcat : LARIE eseu. 
BEZARĂU 2 l.p., drop și transf. 
pentru oaspeți, respectiv, FLO
RICICA 2 l.p. Arbitru : M. Vi
tal — București (M. PAIU, co
resp.)

UNIVERSITATEA 16 FEBR. 
CLUJ-NAPOCA 
BIU 10—4 (3—4)

SPORTUL STUDENȚESC — 
I.A.M.T. ORADEA 12—3 (3—0). 
Victorie binevenită pentru stu- 
denți, în mare criză de puncte. 
Au înscris : JIPA eseu, NAS- 
TASE l.p., P. OANE 
MERCA transf., respectiv 
PETIUC l.p. A condus 
Răscanu, Timișoara. (D. 
NIEL, coresp.).

T.C. IND. CONSTANTA 
C.S.M. SUCEAVA 10—3 (6—3).

Clasament : 1. Steaua 27 p, 
2—3. Știința Petroșani și Gri- 
vița Roșie, ambele cu 22 p.

SERIA A ll-a
FARUL — DINAMO 18—13 

(0—6). Așa cum era lesne de 
anticipat, pe Litoral a fost un 
meci de mare luptă, cu două 
jumătăți diametral opuse. în 
prima, bucureștenid au avut o 
anume superioritate pe grăma
dă si un transformer sigur. 
PODARESCU, autorul puncte
lor reprizei prin l.p. din min. 
3 și 17, în timp ce vizaviul său, 
Bică, s-a arătat total neinspi
rat.

Nu începuse bine repriza se
cundă, cînd ȘT. CONSTANTIN 
(omul nr. 1 al meciului), bine 
secondat de Pădureariii și Du
mitru, izbutește o lovitură de 
maestru „găsind" un drop de 
la peste 40 ml în min. 45, 
BICA, își răscumpără cumva 
greșelile de la început, punc- 
tînd din drop de la 42 m, 
pentru ca 3 min. mai tîrziu 
„uvertura" constănțeană să 
reușească de la centru (ceea ce 
nu izbutise din situații mult mai 
ușoare) o l.p. : 9—6 ! Egalează 
PODARESCU în min. 54. în 
miin. 72, la o tușă câștigată de 
Șt. Constantin, balonul ajunge 
la PLLOTSCHI si pătrundere 
de neoprit ; transformă, din po
ziție dificilă. BICĂ. Acesta 
mai reușește în min. 75 o l.p. 
In minutele de prelungiri, just 
acordate o acțiune Aldea — 
Tofan — ZAFIESCU se în
cheie cu eseul ultimului :

Arbitrul I. Vasilică (Bucu
rești) a condus bine o partidă 
dificilă. FARUL : Gh. Dinu — 
Pllotschi, N. Dinu, Varga, N. 
Popescu — Bică. Pădureanu — 
Tudor (Dumitru), Giuglea, Ne- 
cula — Șt. Constantin, Gălan 
— Prisecaru (Costea). Grigore, 
Opriș. DINAMO : Toader (Tu- 
tunea) — C. Popescu. Tofan, 
Lunga. Aldea — Podărescu,

C.S.M. SI-

Gh. 
DA-

Paraschiv — Doja, Vere;, Za- 
fiescu — Caragea. Dărăban 
(Borș) — Pașcu, Ion, -Gheorghe.

Geo RAEȚCHI
MAȘINI GRELE — POLI

TEHNICA IAȘI 11—6 (7—0).
Victorie meritată, ROȘU și 
MINCEA eseuri, I. CONSTAN
TIN l.p. au înscris pentru M.G., 
respectiv MITITELU 2 l.p. A 
condus bine C. Stanca, Constan
ța. (O. GUTU. coresp.).

GLORIA ARAD — UNIVER
SITATEA TIMIȘOARA 9-6 
(0-6).

A.S. CONTACTOARE BUZĂU 
— GLORIA BUC. 43—6 (21—0).

RAPID — ȘTIINȚA CEMIN 
BAIA MARE 3—4 (3—0). Greu 
de preVăzut, rezultatul final al 
acestui meci. A condus Rapid, 
din min. 3 (prin l.p. realizată de 
GH. DUMITRU), echipă care a 
controlat mai bine jocul, două 
treimi din cele 80 de minute. 
Rapid a avut o singură pe
rioadă de eclipsă. în min. 62, 
cînd prin ezitarea lui Stănescu, 
fundaș, CSOMA a forțat (spri
jinit de o grămadă de aproape 
800 de kg.) pătrunderea în bu
turile rapidiste, reușind un eseu 
care a decis, pînă la urm'ă vic
toria Științei CEMIN. Arbi
trul Gh. Prisecaru — Iași a 
avut de condus un meci destul 
de dificil, dar s-a achitat ono
rabil, fiind permanent pe fază. 
(Tiberiu STAMA).

Clasament : 1. Dinamo 23 p, 
2. Știința B. Mare 23 p, 3. Fa
rul 22 D.

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ

I

I

(PITEȘTI, 16 (prin telefon). Du
pă o repriză relativ echilibrată 
(în care totuși cel care au ata
cat mai mult au fost argeșenii), 

Icea de a 2-a parte a jocului a 
aparținut net echipei locale care 
a stăpînit terenul, a atacat în 
valuri, dar — spre, marea de
cepție a spectatorilor — mingea... 
parcă nu vroia să intre-n poar
tă! Nu este mai puțin adevărat 

Ică apărarea lui F. C. Olt, în 
frunte cu portarul Ciurea, a lup
tat extraordinar. în condițiile în 

„care oaspeții au mizat în atac 
doar De Pena șl S. Răducanu, 
mijlocașii făcînd un baraj strîns 
in fata liniei de fundași, mijlo
cul terenului a fost firește do-

I minat de F. C. Argeș. Din păca
te însă jucătorii din linia media
nă a gazdelor au greșit de foar
te multe ori serviciul, iar vlrfu- 
rlle localnicilor — Radu II, Jur- 
că. D. Zamfir șl apoi Grigoriu 
si Pană — nu s-au putut deloc 
descurca in fața marcajului se
ver ai oltenilor. Așa îneît, chiar 
dacă au dominat autoritar, pl- 
testenii n-au avut prea 
ocazii de goi. Din prima 
ză, cea mai mare ratare 
cea a lui Badea (min. 13) 
intrat singur In careu, a șutat 
de la 10 m peste poartă. O altă 
ocazie bună a fost cea din min. 
30. cînd. în urma unei lovituri 
libere executate de Voicu, Bă- 
nută a reluat cu capul, dar Ciu
rea a retinut. Tot la o lovitură 
liberă (min. 24) au avut și oas
peții o ocazie de gol, dar S. Ră- 
ducaftu a reluat cu capul pe lîn
gă poartă.

In repriza secundă. Jocul se 
desfășoară într-un singur sens, 
spre poarta lui Ciurea. Acesta 
retine sigur (min. 50) balonul 
șutat puternic de Radu n din

I
I
I
I
I
I
I

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA EXCEPȚIONALA LOTO 

DIN 16 NOIEMBRIE 1986
faza I : Extragerea I : 6 65 

27 9 29 83 46 17 33 35 87 61 ; Ex
tragerea a n-a : 85 1 31 88 66 63 
78 71 21 15 32 76 ; Extragerea a 
III-a : 29 18 83 22 12 46 49 34 31 
72 67 87 ; Extragerea a IV-a : 23 
32 71 24 65 56 5 27 58 55 41 33.

FAZA A H-A : Extragerea a 
V-a : 86 29 43 87 6 40 ; Extragerea 
a Vl-a : 79 60 48 77 69 8 ; Extrage
rea a vil-a : 72 38 84 44 31 52.

Fond total de clștigurl : 1 580 667 
lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 16 NOIEM
BRIE : 1. Corvlnul — Dinamo
București 2 ; 2. F.C. Argeș — F.C. 
Olt X ; 3. Oțelul Galați — Gloria 
Buzău 1 ; 4. Bologna — Messina 
X ; 5. Cagliari — Cesena 1 ; 6. Ca
tania — Campobasso X ; 7. Lane- 
rossi Vicenza — Bari X ; 8. Lazio 
— Modena 1 ; 9. Parma — Lecce 
X ; 10. Pescara — Cremonese 1 ; 
11. Pisa — Genoa 1 ; 12. Sambe- 
nedettese — Arezzo X ; 13. Ta
ranto — Triestlna X.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI : 
1.353.173 LEI, din care 26.625 lei, 
report la categoria 1.

F.C. ARGEȘ
F.C. OLT

0
0

Stadion „1 Mai" ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
15 000. Șuturi : 12—4 (pe poartă : 
8—0). Cornere : 9—4.

F. C. ARGEȘ : Speriatu — VOI- 
CU, ȘTEFAN, Stancu, Tănâse — 
BALAUR fi, BANUTA, Badea — 
D. Zamfir (min. 46 Grigoriu ; min. 
70 Pană), Radu H, JURCA.

F.C. OLT : CIUREA — LAU- 
RENȚIU, MIHALI, MINEA, D. Pe
trescu — Dudan, Leța, Costin, A. 
Georgescu — Pena, S. Răducanu 
(min. 75 Crișan).

A arbitrat foarte bine I. Igna ; 
la linie : I. Pătruț (ambii din Ti
mișoara) și Gr. Macavel (Deva).

Cartonașe galbene : BANUțA, 
DUDAN.

La speranțe : 1—o (0—0).

A-

multe 
reprl- 

a fost 
care,

m. 
imensă 
trimite

lovitură .liberă de la 16 
celași Radu II ratează o 
ocazie in min. 63, cînd 
de Ia cîțiva metri în bară. Do
minarea echipei locale este între
ruptă din cînd în cînd de con
traatacuri ale oaspeților, pericu
loase — deși rare — mai ales 
atunci cînd și fundașii centrali 
piteșteni Stanciu șl Ștefan 
în careul advers, încercînd 
plaseze lovitura de cap. La 
asemenea contraatac (min. 
puteam asista Ia o lovitură 
teatru, dar A. Georgescu s-a bîl- 
bîit la centrarea de pe aripa 
dreaptă. în ultimele 10 minute, 
F.C. Argeș atacă cu toată echipa 
șl ratează în min. 86, prin Jur- 
că. cea mal mare ocazie a me
ciului.

urcă 
să 
un 
80) 
de

Radu URZICEANU

\ PUNCTE PREȚIOASE PENTRU CĂLĂȚENI

I GALATI 16 (prin telefon). Spec
tatorii gălățenl au plecat bucu- 

Iroși pentru cele două puncte 
ciștigate, dar mai puțin satisfă
cut! de prestația favoriților lor. 
Otelul a obținut, totuși, o victo
rie meritată, dar pentru care a 
trebuit să lupte din răsputeri. 
Nu trebuie să omitem și rolul 
oaspeților în acest succes la 11- 

Imltă al elevilor lui C. Rădules- 
cu si I. Sdrobiș, Gloria evoluînd, 
sub raportul organizării jocului, 
la o cotă superioară precedente- 
llor el apariții. In aceste condiții, 
ea a reușit să echilibreze adese- 
lorl lupta la mijlocul terenului și 
să lanseze, mai cu seamă în a 

Idoua parte a primei reprize, 
cîteva contraatacuri încheiate cu 
șuturi violente la poarta Iul Că
lugăru. Oțelarli au trecut cu bi
ne peste aceste momente și au 
știut să revină în finalul repri
zei. impulsionați de omniprezen- 

Itul Agiu, astăzi cel mai bun om 
al gazdelor. In min. 39, la o ac
țiune Mihuț — centrare M. Stan, 
AGIU a reluat puternic balonul 
icu capul, înscriind golul ce avea 
să rămînă unicul al partidei. In 

laceastă parte a meciului am no
tat ca mai periculoase 

Idin min. 15 (șut I. Stan, 
gă poarta lui Călugăru), 
de la distantă Antohi, 
greu de Cristian H), 38 

Istoichiță pe lîngă bară) 
I (lovitură liberă periculos 
■tată de Anghelinei).

Iln repriza secundă Oțelul are 
o superioritate mai evidentă, 
forța ofensivă a oaspeților sca
de vizibil șl vom asista la un 

|„duel" al tuturor liniilor gălățe- 
ne cu defensiva buzoiană. Vaiș
covici (min-. 46), Hanghiuc (min. 
50). din nou Vaișcovici (min. 65)

I

I

I

I
ocaziîle 
pe lin- 
17 (șut 
reținut 
(,.cap“ 

și 42 
execu-

OȚELUL GALATI 
GLORIA BUZĂU

1 (1> 
o

Stadion „oțelul" ; teren bun ; 
timp închis, ceață ; spectatori — 
circa 16 000. Șuturi : 14—8 (pe 
poartă : 7—3). Cornere : 7—1. A 
marcat AGIU (min. 39).

OTELUL : Călugăru — G. Po
pescu, ANGHELINEI, AGIU, Gh. 
Radu — M. STAN, Burcea, Mihuț 
(min. 62 Rotaru) — VAIȘCOVICI, 
Antohi, Hanghiuc (min. 70 Halea).

GLORIA : Cristian II — Comă- 
nescu (min. 76 Ghizdeanu), Mir
cea, P. Stoica, TULPAN — Tran
dafir, TEODORESCU, I. STAN, 
STOICHITA — Profir (min. 67 
Șumulanschl), Timiș.

A arbitrat foarte bine A. Po- 
rumboiu (Vaslui) ; la linie : I. Nl- 
eulițov (Focșani) și I. Coț (Plo
iești) .

Cartonașe galbene : AGIU, M. 
STAN, TEODORESCU.

La speranțe : 3—0 (2—0).

si același activ Vaișcovici (min. 
75 — un puternic șut în bară), 
Anghelinei (min. 78) au avut si
tuații bune de marcare, dar min
gea n-a poposit niciodată in 
poarta lui Cristian II. Gloria a 
avut o acțiune mai incisivă în 
min. 53. cînd Profir, scăpat sin
gur pe contraatac, pasează în loc 
să șuteze. în concluzie, o parti
dă de mare luptă, cu mai puține 
valențe tehnice, una dintre ex
plicațiile prestației mai slabe a 
Otelului fiind și ziua neinspira
tă în care s-a aflat ..regizorul* 4 
gazdelor, Burcea.

Eftimie IONESCU

DESPR
Așa cum 

samentului 
S. C. Bacău 
tr-un joc £ 
angajament 
ca eforturi 
plătite cur 
sesia min*  ’ 
mijlocașilor, 
de joc, foi 
atacat pe 
„ascuns" ei 
ta densă a 
velul gaz< 
grupate a 
cu dibăcie 
precum si i 
te „un-doi 
până la £ 
(șai din e 
lui Bălan), 
băcăuanii 
Unseseră m 
trei minui 
venit si 
DICI, eare. 
aripa dres 
6 m, duelu 
portarul Ai 
balonul, ci 
Abia după 
S. C. Bacă 
man plasini 
in stîlpul 
A fost, cuir 
piu foc de 
luîndu-și : 
lui S. C.
(min. 15). : 
Piturcă (n 
(min. 30) a 
re, ultimu 
venită din 
șutul putt

Pînă la ! 
mei jumăt; 
fășuraită în 
notat păți 
a lui Piti 
rugby, de 7

VICTORIA 
CHIMIA

Stadion D 
timp închis, 
circa 3 000. 
poartă : 12— 
marcat : SA 
AUGUSTIN 
BASNO (mi: 
(min. 69).

VICTORIA 
ZARE, TOP' 
Adolf) — 
URSU — 7 
(min. 89 Nlc

CHIMIA : 
LAZAR, m. 
C. Gheorghi 
GEAC — Vi

A arbitrat 
răscu ; la Ur 
bli din Iași) 
iești).

La speram

Această 
un final n 
cu mari e 
evitate în 
reștene 
turația c' 
mă repru 
fost o sun 
toria. car 
ehis repei 

— pressing 
M. Preda 
marginea 
minat cop

PLOIEȘTI, 
trebuit să i 
ca Petrolul î 
urmă victor: 
ritată cu pr 
obținută... ii 
executarea 
corner. Ming 
ga este trim 
canu. Caval 
vltură cu ea 
a lui Drăga 
can din fațt 
mal făcuse < 
de două ori 
Grigore, di 
capul spre 
vai si de a 
„cap" al lui 
Caval este 1 
dificultatea i 
de altfel o 
unui meci c 
zițla ploieștc 
cestla au în 
nortar In zi 
vorba, fțp.'ste 
bero. Clocdn 
reușite pe p 
Din păcate, 
marcarea go: 
re lreverentii 
a primit în 
cartonaș galt 
jurii, carton;

Seria ocazl 
începe cel c 
si golul, fun 
reușit azi ui 
intea golului 
ori (cel mai 
teni) la pos 
pe rînd. Cr. 
Drăgan, ștei 
foarte aproa 
scorului, dar
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STEAUA 4 (2)
S.C. BACĂU 1 (0)

Stadion steaua ; teren bun ; 
timp închis, cețos ; spectatori — 
circa 12 000. Șuturi ; 24—7 (pe
poartă : 13—6). Cornere: 12—2. Au 
marcat : BALINT (min. 0), BE- 

LODEDICI (min. ID. BULONI (min.
(min. 60).’ *

•
nutele 56 și 66, Ia pătrunderea 
lui Biță și, respectiv, șutui Iul 
Bîcu. Finalul partidei a fost 
dramatic, oaspeții forțînd ega- 
larea. Gazdele reușesc să a- 
pere fragilul, dar meritatul lor 
avantaj.

Constantin FIRANESCU

ETAPA VIITOARE (duminică 
23 noiembrie) : C.S.M. Reșița — 
Mureșul Deva, F. C. Bihor -r 
„Poli" Timișoara, C.I.L. Sighet — 
Armătura Zalău, Unio Satu Mare 
— Strungul Arad, Minerul Cav- 
nlc — Aurul Brad, Minerul Paro- 
șeni — Gloria Bistrița, Metalul 
Bocșa — Steaua C.F.R. Cluj-Na
poca, C.S. U.T. Arad — Olimpia 
Satu Mare, F. C. Maramureș Baia 
Mare — Dacia Mecanica Orăștie.

Relatări de la Gh. Mornăilă, 
Al. Jurcă, I. Lespuc, N. Danciu, 
I. Toma, Z. Kovacs, I. Jura, C. 
Crețu și I. Siminie.

STEAUA s Stîngaciu — Iovan, 
Bumbescu, BELODEDICI, Weis- 
senbacher — BALAN, T. STOICA, 
BOLONI, BALINT (min. 73 Ma- 
*—*--•  (miri. 73 Turcu),

Arvinte — Vis- 
Borcea, Andrieș 
C. Solomon, Pe-

jaru) — Lăcătuș 
PițUrcă.

S.C. BACĂU ! 
creanu, Ivanov, 
— TISMANARU, _________
nof (min. 76 Manase), Fulga — 
ȘOIMAN, Pachițeanu (min. 64 
Andronic).

A arbitrat în general bine O. 
Ștreng ; la linie : I. Caraman (am
bii din Oradea) șl C. Gheorghe 
(Suceava).

La «peranțe 5 11—1 (5—1).

deanuil O. Ștreng să sancțio
neze iregularitatea), precum 
și șutul lui Stoica, din min. 
45 care l-« obligat pe Arvinte 
să „scoată" de sub transversa
lă. Insistînd să se desprindă 
mai net pe tabela de scor. 
Steaua va înscrie, la puțin 
timp de la reluare. prin 
BOLONI, care a încheiat cu un 
șut sec o combinație rapidă 
Lăcătuș — Bălan. Reacția de 
orgoliu a băcăuanilor le aduce 
acestora, în min. 60, golul 
de onoare, realizat de TISMA
NARU Ia capătul unei acțiuni 
personale : 1—3 și este rîn
dul Stelei să se înscrie în re
plică 
mai 
a...

prin 
insistentă i 

__ fundașilor, 
însă (în mim. 77, 
scorul la 4—1). 
BOLONI...

Gheorghe NICOLAESCU

participarea tot 
in atac și 
Va înscrie 

pecetluind 
. neobositul

CURSA DE REGULARITATE CONTINUĂ
cercările Chimiei de a trece 
In jumătatea adversă au 
fost rare si fără forță, astfel 
că rubrica ei la capitolul fa
zelor de poartă a rămas ima
culată timp de 45 de minute. 
In consecință, s-a jucat numai 
in terenul oaspeților, bucu- 
restenii actionirid elaborat, cu 
eficiente ruperi de ritm, in 
special pe aripi, dar golul des
prinderii întîrzia pentru că 
ratările se țineau lanț, cele mai 
clare fiind ale lui Ursu (min. 
11 și 29) și Augustin (min. 32). 
A venit mim. 36 și o dată cu 
el o fază de mare spectacol, 
centrarea Iui Țălnar, de pe 
dreapta, este reluată de Ursu 
in transversală, urmează o 
bară laterală a Iui Iordache, 
după care SĂNDOI, 
greșește ținta și este 2—0.

nu mai

lea Un scor liniștitor, au gîndit 
ri- bucureștenii. Optică falsă. 
1 a sancționată de vîlceni, care, 
ic- după pauză, au schimbat ,.vi- 
98- teza". devenind mult mai 
■ 3 insistenti în atac. Ei au reușit 
la să schimbe și tabela de mar

lin caj. Prima dată, în min. 58, 
Io— prin BASNO (la pasa lui Ca
rn- rabageac) — șut plasat De lin-

'-lea CORNER...
A 
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PETROLUL 1 (0)
„U**  CLUJ-NAPOCA o

_ Stadion Petrolul ; teren bun ; 
timp frumos, ceață ; spectatori — 
circa 8 000. Șuturi : 24—6 (pe poar
tă : 12—3). Cornere : 20—2. A mar
cat PANCU (min. 89).

PETROLUL : Liliac — PANCU, 
BUTUFEI, Pitulice, ȘTEFAN (min. 
80 Hîncu) — MOCANU, O. Gri- 
gore, I. Solomon (min. 58 Clsma- 
ru), CR. ENE - Drăgan, I. Gușă.

„U« : CA VAI — Dobrotă, CIO
CAN, Neamțu, I. Mureșan — L. 
Moldovan, Feșnie, SABĂU, Po- 
picu — CIMPEANU II, I. Moldo
van (min. 80 Mujnai).

A arbitrat în general bine R. Pe
trescu ; la linie : L. Măerean, cu 
greșeli (ambii din Brașov) șl M. 
Constantinescu (București).

Cartonașe galbene : POPICU, 
SABAU, CIOCAN;

Cartonașe roșii : CIOCAN. 
La speranțe : 2—1 (1—1).

....... •
Iul care plutea în aer nu s-a în
scris datorită apărării excelent 
pusă la punct a formației din 
Cluj-Napoca. „U“ nu s-a văzut 
in atac decît din min. 70 cînd 
Cîmneanu II l-a deschis ideal 
ne Popicu, dar șutul acestuia a 
lovit plasa laterală. Patru minu
te mai tîrziu același Cîmpeahu 
n îl depășește cu ușurință pe 
Pitulice, Liliac iese la balon, este 
driblat, poarta se arată liberă în 
lata lui Cîmpeanu n. dar șutul 
icestuia trece peste transversală, 
în sfîrșlt. în min. 82 Sabău are 
81 el un culoar foarte bun pen
tru șut, dar Liliac respinge în 
corn or.

Mircea TUDORAN

CASCADA DE GOLURI
Meci dezinvolt, des- 
cu pronunțată tentă

HUNEDOARA, 16 (prin tele
fon). . ..............................
chis, . ____ ____
ofensivă, în care protagoniste
le, s-au lansat în reciproce 
atacuri în forță, îndrăgostite 
parcă de propria lor imagine 
în ofensivă. Comparația cu 
un meci de box în care parte
nerii renunță la gardă. în 
căutarea punchului decisiv, 
deși „bătătorită", o evocăm 
totuși cu prilejul acestei parti
de, părîndu-ni-se singura su
gestivă. Hunedorenii sînt cei 
care au dat tonul, Petcu ra- 
tînd (min. 22) de puțin des
chiderea scorului, cu un vo- 
leu puternic, peste transversa
lă. Dinamo, amenințată de pe
ricol, se dezlănțuie și-și creea
ză o suită de situații favorabi
le, dar canonada ei la poarta 
Corvinului e anihilată de 
portarul Ionită. care i-a o- 
pus cu brio in minutele 23,24, 
27 și 29 la suturile din apro
piere ale lui Rednic. Dragnea, 
Orac și Cămătaru. In min. 45, 
gazdele cedează totuși la 
șutul lui ORAC de la 25 m, 
deviat în gol de piciorul Iui 
Tîrnoveanu.

La reluare. Corvinul forțea
ză. im primind multă vreme 
jocului un echilibru perfect Se 
declanșează sarabanda golu
rilor, într-o alternantă care 
captează asistenta : 
PETCU reia eu capul 
trarea impecabilă a 
bor; min. 61, corner 
de Orac, se Înalță CAMATA- 
RU, care înscrie cu eapul, im- 
parabil ; min. 65, e rândul 
lui MATEUȚ să marcheze, 
tot eu capul, la centrarea lui 
Tîrnoveanu ; min. 73 GABOR 
„întoarce**  o minge de Ia 12 
m, Bucu plonjează, reține, dar 
scapă în gol ; min. 79, egalea
ză, BĂLĂCI eu un șut vio
lent din interiorul careului. în 
min. 82, MIHAESCU reia din 
apropiere o centrare a Iui 
Dragnea : 3—4 ! Va remonta

min. 55, 
la cen
tal Ga- 

executat

rea- 
multă

portarul In 
(min. 76) si 
— execută 

acordat la 
de Cincă 

Tribuna

gă Nițu, ieșit. A doua oară, in 
min. 69, prin VERIGEANU 
(tot la o pasă a Iui Caraba- 
geac), cursă si șut, jos Ia colt*  . 
Abia in acest moment bucu- 
reștenii se trezesc la 
litate, leagă cu mai _____
consistentă jocul. însă iarăși 
apar ratările (Ursu — min. 74 
Si 77 — doar cu 
fată), Augustin 
Iordache (min. 87 
slab penaltyul 
un fault comis 
asupra lui Augustin).
va răsufla ușurată in min. 89, 
cind, după o prelungită fază de 
atac, AUGUSTIN înscrie, din 
apropiere, mult doritul gol.

Adrian VASILESCU

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

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
C. S. BOTOȘANI 3—0 (2—0) :
Florian (min. 35), Țibuleac (min. 
43) și Vlad (min. 64 din 11 m).

F.C.M. DELTA DINAMO TUL- 
CEA — POIANA ClMPINA 1—2 
(0—0) : Mitrache (min. 82), res
pectiv Nedelcearu (min. 78, auto
gol), Păun (min. 79).

UNIREA FOCȘANI — FEPA *74  
B1RLAD 2—0 (1—0) : Chiriță (min. 
40) și Argeșeanu (min. 78).

UNIREA SLOBOZIA — F.C.M. 
PROGRESUL BRĂILA 1—6 (1—0): 
Roșu (min. 31).

OLIMPIA RM. SĂRAT — ARI
PILE VICTORIA BAC AU 2—0 
(0—0) : Stoica (min. 73) șl Das- 
călu (min. 88).

C.F.R. PAȘCANI — DUNĂREA 
C.S.U. GALAȚI 1-0 (0-0) : Iri- mia (min. 67).

STEAUA MIZIL — MINERUL 
GURA HUMORULUI 0—1 (1—0) : 
Greaca (min. 32 din 11 m șl min. 
87), Goia (min. 46) și I. Nicolae 
(min. 70), respectiv Armeanca 
(min. 88 din 11 m).

C.S.M. SUCEAVA — POLITEH
NICA IAȘI 0—0.

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — F. C. 
CONSTANȚA 0—0.

Relatări de la I. Tănăsescu, I. 
Diaconu, Fl. Jecheanu, I. Matei,

SERIA A ll-a--------- -------------
SPORTUL MUNCITORESC SLA

TINA — A. S. DROBETA TR. SE
VERIN 2—0 (2—0) : Răduț (min. 
4) și Păun (min. 22).

TRACTORUL BRAȘOV — ROVA 
ROȘIORI 0—0.

CHIMICA TIRNAVENI — IN
TER SIBIU 2—0 (0—0) : Cenan
(min. 67) șl Nlstor (min. 84 din 
11 m).

GAZ METAN MEDIAȘ — C. S. 
TtRGOVIȘTE 1—0 (0—0) : Sără-
șan (min. 72).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 2—0

CORVINUL 
DINAMO

3 (0) 
5 <1>

Stadion Corvinul ; teren bun, 
timp favorabil ; spectatori — cir
ca : 15 000. Șuturi : 12—24 (pe 
poartă : 5—15). Cornere : 6—4. Au 
marcat : PETCU (min. 55), MA- 
TEUȚ (min. 65), GABOR (min. 
73), respectiv ORAC (min. 45), 
CAMATARU (min. 63 și 87 — ulti
mul din 11 m), BĂLĂCI (min. 79), 
MIHAESCU (min. 82).

CORVINUL : Ioniță — Nlcșa 
(min. 49 Badea), Stroia, Dubln- 
ciuc, TÎRNOVEANU — Mateuț, 
Kleln, PETCU — Gabor, Cojocaru, 
Vâetuș (min. 46 Bozga).

DINAMO : Bucu — Varga, Mo
vilă, Nicolae, Stănescu — REDNIC 
(min. 64 Damaschln I). ANDONE, 
Dragnea — Mlhăescu, CAMA
TARU, ORAC (min. 76 Bălăci).

A arbitrat în general 
Necșuleseu ; la linie : I. 
(ambii din Tirgovlște) șt 
ciuman (Timișoara).

bine S. 
Tănase 
D. Bu

Ea speranțe : 0—0.

Corvinul conform antece
dentelor ? Nu, pentru că oas
peții se dovedesc mai calmi și 
mai prompts desprinzîndu-se 
decisiv datorită inegalității 
permanentului duel Stroia — 
Cămătaru, care sugera un fi
ricel de iarbă pus in calea li
nei șenile de tractor. In min. 
88, atac prin învăluire al ma
sivului „nouar" dinamovist, 
faultat în ultimă instanță 
fragilul Stroia în suprafața 
pedeapsă. Tot CĂMATARU 
xecută penaltyul și 3—5 1

de 
de 
e-

Ion CUPEN

PORTARII tN
CRAIOVA, 16 (prin telefon). 

Joc neașteptat de echilibrat și 
deosebit de atractiv, cu multe 
faze spectaculoase la cele două 
porți, oare aiu dat mult de lu
cru lui Gîrjoabă și Lung. Deși 
fără Ungur ea. nu (accidentat) și 
CSrțu (suspendat), craiovenii 
porneau ca mari favorkti și 
primul sfert de oră n-a făcut 
decât să îmităirească această pre
viziune. Gazdele au pornit in 
forță, s-au menținut într-o o- 
fensivă aproape continuă și 
drept urmare au reușit să des
chidă scorul In min. 14, Ia ca
pătul unei acțiuni de toată fru
musețea : a centrat ideal Geol- 
gău și IRIMESCU a reluat, 
prinir-un șui dintr-o „bucată", 
mingea in plasă. în mod sur
prinzător, după înscrierea go
lului localnicii slăbesc vizibil 
tcmpoul și replica oaspeților pe 
atac se face tot mai mult sim
țită, Vancea dînd emoții publi
cului și portarului Lung prin 
șuturile sale din mim. 20 și 22. 
Craiovenii sini pe punctill de 
a-și spori avantajul în min. 24,

T. Budescu, C. Enea, R. Alcxan- 
drescu, I. Mindrescu șl C. Rusu.

ETAPA VIITOARE (duminică 
23 noiembrie) : Poiana Cîmpina — 
Ceahlăul P. Neamț, F. C. Con
stanța — Olimpia Rm. Sărat, C.s. 
Botoșani — F.C.M. Delta Dinamo 
Tulcea, Aripile Victoria Bacău — 
C.F.R. Pașcani, Minerul Gura Hu
morului — Prahova C.S.U. Plo
iești, Politehnica Iași — Steaua 
Mizil, F.C.M. Progresul Brăila — 
C.S.M. Suceava, FEPA ’74 Bîrlad 
— Unirea Slobozia. Dunărea 
C.S.U. Galați — Unirea Focșani.
1. PROGR. Br. 13 9 0 4 27-14 18
2. CSM Suceava 13 7 4 3 IS- C 18
3. F.c. Constanța 13 t 1 4 28- 9 17
4. Steaua Mizil 13 7 3 3 24-18 17
5. Prahova PI. 13 1 0 5 18-13 16
6. Poli. Iași 13 7 1 5 19-10 15
7. Unirea Focș. 13 7 1 S 14-17 15
8. Olimpia Rm. S. 13 4 2 S 13-15 14
9. FEPA *74 13 7 0 8 13-20 14

10. Aripile Bacău 13 4 1 8 17-14 13
11. Ceahlăul P. N. 13 5 3 5 19-18 13
12. C.F.R. Pașcani 13 5 2 8 19-15 12
13. Delta Tulcea 13 5 1 7 20-22 11
14. Unirea Slob. 13 4 2 7 9-19 10
15. C.S. Botoșani 13 3 4 8 9-21 10
16. Dunărea Gl. 13 4 1 8 14-16 9
17. Minerul G. H. 13 3 1 9 11-24 7
18. Poiana Ctmp. 13 2 1 10 7-24 5

(1—0) : Ciurea (min. 10 și min. 
81 din 18 m).

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — GLORIA PANDU
RII TG. JIU 2—0 (0—0) : Olieanu 
(min. 48 și 73).

CARP AȚI MlRȘA — A.S.A. TG. 
MUREȘ 1—1 (0—0) : Armeanu
(min. 68), respectiv Szabo (min. 
52).

1.M.A.SJL SF. GHEORGHE — 
I.C.I.M. BRAȘOV 1—1 (0—0) S LO- 
vaș (min. 00), respectiv Chiorea- 
nu (min. 76).

UN MECI CU
MORENI, 16 (prin telefon). 

A fost o partidă de luptă cu o 
primă repriză în care, pe fon
dul unei dominări teritoriale a 
formației locale (destul de 
vulnerabilă în apărare), brașo
venii au știut să răspundă 
prompt la ..lecția" contraatacu
lui. De altfel, prima acțiune 
rapidă a oaspeților, s-a și 
soldat cu înscrierea unicului 
gol in min. 5 : Șerbănică l-a 
lansat cu o minge la intîlnire 
pe KRAMER, aeesta a pătruns 
și a șutat puternic jos, Ia colț, 
lăsindu-1 fără replică pe Ne- 
dea. După gol brașovenii 
știu să se apere bine, Avăda- 
nei și V. Stefan închizînd er
metic zona din fața funda
șilor centrali. în această si
tuație, încercările de pătrun
dere ale fotbaliștilor locali se 
izbesc ca de un „zid" de de
fensiva brașoveană. „Lecția", 
bine aplicată de formația oas
pete, avea să mai pericliteze 
în câteva rinduri buturile a- 
părate de Nedea. Așa s-a în
tâmplat în min. 13. cînd Cadar 
a scăpat singur, dar a șutat a- 
lături. iar în min. 28 si 45, 
Kramer. din excelente si
tuații, a trimis balonul afară, 
în acest răstimp, ’ formația lo
cală a beneficiat de două lo
vituri libere din afara careu
lui (min. 26 și 43). ratate de
D. Sava.

O cu tbtul altă turnură avea 
să aibă întîlnirea în repriza 
secundă. Dornică de a res
tabili egalitatea, formația lo
cală a atacat tot timpul, me
ciul desfășurindu-se practic 
în jumătatea de teren ad
versă. Cu toate acestea, la 
sfîrșitul celor 90 de minute

PRIM-PLAN
dar mingea trimisă cu capul de 
Geolgău trece puțin peste poar
tă. In continuaire, ocaziile cele 
mal mani le are echipa din Pe
troșani (cu un nou antrenor la 
timonă, C. Dragomir), Lung re- 
marcându-se la șuturile lui 
Vancea (min. 28) și Tdmofte 
(min. 31), pentru ca tot el să 
plonjeze (min. 37) la picioarele 
aceluiași Tlmofte. în miin. 39, 
balonul șutait de Bîcu este de
viat de un apărător - advers 
in stâlpul propriei porți. Spre 
finalul primei reprize mal no
tăm două noi splendide inter
venții ale portarilor, la „capul" 
lui Vancea (min. 40) și, respec
tiv, șutul lui Bîcu (miln. 41).

La puțin timp după reluare, 
Negrilă va îi eliminat pentru 
un gest nesportiv față de Sze- 
kely. Rămași în 10 oameni, dar 
evoluând din nou ca la începu
tul partidei, craiovenii vor a- 
vea mai mult inițiativa, tre- 
cîrud în câteva rinduri pe lângă 
majorarea scorului. S-a opus 
însă Gîrjoabă, prin excelentele 
sale parade, mal ales din mi-

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — AUTOMATICA BUCU
REȘTI 1—0 (0—0) : Bălan (min.
78, autogol).

Relatări de la C. Bughea, C. 
Gruia, I. Ducan, M. Țacăl, T. 
Ștefănescu, N. ștefan, M. Ver- 
zescu, L. Briotă șl F. Boangiu.

ETAPA VIITOARE (duminică 
23 noiembrie) : Autobuzul Bucu
rești — I.M.A.S.A. Sf. Gheorghe, 
I.C.I.M. Brașov — Sportul Mun
citoresc Slatina, Automatica Bucu
rești — Electroputere Craiova, 
A. S. Drobeta Tr. Severin — 
Carpațl Mîrșa, Gloria Pandurii 
Tg. Jiu — Progresul Vulcan Bucu
rești, ROVA Roșiori — Mecanică 
Fină Steaua București, C. S. Tîr- 
govlște — Tractorul Brașov, Inter

SERIA A lll-a -------------------
STRUNGUL ARAD — MINERUL 

PAROȘENI 5—0 (2—0) : Zolner
(min. 5, 15 și 57), Nedelcu H 
(min. 65 din 11 m) și Ujvari 
(min. 83).

AURUL BRAD — C.LL. SIGHET
5—0 (2—0) : Costar (min. 28), Ștef 
(min. 38), Dumitreasa (min. 48 
și min. 69 din 11 m), Nan (min. 
65).

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
— UNIO SATU MARE 0—0.

ARMATURA ZALAU — F. C. 
BIHOR 0—0.

GLORIA BISTRIȚA — C.S.M. 
REȘIȚA 3—1 (2—1) : Florea (min. 
19 și min. 49 din 11 m), Kdrtesi 
(min. 43), respectiv Jacotă (min. 
36).

OLIMPIA SATU MARE — ME
TALUL BOCȘA 3—0 (0—0) : Pat- 
kos (min. 55) și Gestenmayer 
(min. 62 și 88).

MUREȘUL DEVA — F. C. MA
RAMUREȘ BAIA MARE 2—0 
(0—0) : Vldlcan (min. 61 și 76).

„POLI" TIMIȘOARA — C. S. 
V. T. ARAD 4—2 (2—2) t Vușcan 
(min. 7), Holba (min. 28 și 55), 
Sabou (min. 50), respectiv Lucaci 
(min. 11 $1 22).

DACIA MECANICA ORAȘTIE — 
MINERUL CAVNIC 4—2 (1—0) :
Stredie (min. 9 din 11 m), Dănă- 
iață (min. 52), Vesa (min. 69), 
Cocirlă (min. 71), respectiv Ilin 
(min. 73), Tașnadl (min. 75).

DOUĂ FAȚETE
FLACĂRA o "
F.C.M. BRAȘOV 1 (i)

Stadion Flacăra ; teren bun ; 
timp închis ; spectatori — circa 
7 000. Șuturi : 11—4 (pe poartă :
4—2). Cornere : 9—2. A marcat
KRAMER (min. 5).

FLACĂRA : Nedea — Nlstor, G. 
Dumitrescu, Badea, Mateescu — 
PREDA, Paraschiv (min. 46 M. 
Pană), D. SAVA, Stoiciu (min. 62 
C. Pană) — Gingu, Marcu.

F.C.M. : Șanta — Bălan, ȘTE- 
FANESCU, Naghi, Mandoca — 
șerbAnică, v. ștefan, avAda- 
NEI, Cadar (ihin. 78 Șulea) — 
KRAMER (min. 88 E. Moldovan), 
Barbu.

A arbitrat bine M. Nieulescu 
la linie: V. Alexandru și Fi. 131'in- 
zoi (toți București).

Cartonașe galbene : ȘERBA- 
NICA.

La speranțe : 4—1 (3—1).

de joc, victoria a revenit bra
șovenilor. care nu au făcut 
altceva decit să se apere, a- 
jutați însă și de lipsa de pre
cizie a jucătorilor din Mo- 
reni. Amintim dintre marile 
ratări pe cea a lui Preda (min. 
53), cînd. la o centrare de'pe 
partea dreaptă. balonul. a 
fost reluat cu capul, din 6 m. 
dar mingea a ocolit poarta a- 
părată de Santa. Același ju
cător. a trimis spre poartă 
goală (min, 64). dar Șerbăniipă 
a Intervenit salvator si Gingu 
a reluat balonul ăfgță(t în min. 
67, M. Pană, a șutat din .voleu, 
dar nu a nimerit, tinta. pentru 
ca peste trei minute celălalt 
Pană (C.) de la cițiva metri 
să expedieze balonul exact în 
brațele portarului brașovean.

Gheorghe NERTEA

UNIV. CRAIOVA ț
JIUL o

Stadion „Central" ; teren foarte 
bun ; timp închis; spectatori — 
circa 10 000. șuturi : 12—9 (pe 
poartă 7—6). Cornere : 17—3. A 
marcat IRIMESCU (min. 14).

UNIVERSITATEA : LUNG — 
Negrilă, E. SANDOI, Rada, QIO- 
ROIANU — Gh. Popescu, MANAI- 
LA, IRIMESCU — GEOLGAU, 
Biță, Bîcu.

JIUL : GtRJOABA — B. Po
pescu, Neagu, V. POPA, Stana — 
Szekely (min. 60 Dosan), MUL- 
ȚESCU, TIMOFTE — Băluță, Van
cea (min. 63 Henzel), Lasconi.

A arbitrat foarte bine ; M. Neșu 
(Oradea) : Ia linie : T. Demian 
(Zalău) șl E. Pătrașcu (București).

Cartonașe galbene : SZEKELY, 
IRIMESCU.Cartonașe roșii : NEGRILA
(min. 49).

La speranțe : 2—0 (0—0).

Sibiu — Gaz Metan Mediaș, A.S.A.
Tg. Mureș — Chimica Tîrn ă veni.
1. A.S.A. TG. M. 13 8 5 0 25- 6 21
2. Progresul 13 8 4 1 19- 9 20
3. Chimica Tîrn. 13 7 1 5 21-13 15
4. Gaz Metan 13 6 3 4 13- 9 15
5. A. S. Drobeta 13 6 2 5 21-17 14
6. Electroputere 13 5 3 5 18-14 13
7. I.C.I.M. Brașov 13 4 5 4 14-13 13
8. Inter Sibiu 13 6 1 6 13-13 13
9. Mecanică Fină 13 4 5 4 11-13 13

10. ROVA Roșiori 13 5 3 5 13-19 13
11. C. S. Tîrgov. 13 6 0 7 20-20 12
12. Tractorul Bv. 13 4 4 5 11-11 12
13. Sp. Muncitoresc 13 4 3 6 16-18 11
14. Pandurii Tg. J. 13 5 1 7 10-20 11
15. Automatica 13 4 2 7 12-18 10
16. IMASA Sf. Gh. 13 4 2 7 11-24 10
17. Autobuzul 13 3 3 7 13-18 9
18. Carpați Mîrșa 13 3 3 7 13-19 9

1. „POLI" TIMIȘ. 12 8 4 0 32-15 20
2. Gloria Bistrița 13 7 2 4 18-14 16
3. F. C. Bihor» 13 7 4 2 22- 6 15
4. U. T. A. 13 7 1 5 18-19 15
5. F. C. Maram. 13 6 2 5 21-11 14
4. C.S.M. Reșița 13 6 2 5 15-13 14
7. Strungul Arad 13 5 4 4 16-14 14
8. Armătura 13 5 3 5 21-18 13
9. Min. Paroșcni 13 5 3 5 16-16 13

10. Aurul Brad 13 5 2 6 18-19 12
11. Olimpia S. M. 12 5 2 5 17-19 12
12. Dacia Orăștie 13 5 1 7 20-23 11
13. Metalul Bocșa 13 5 1 7 16-20 u
14. Unio S. M. . 13 4 3 6 10-15 11
13. Steaua C.F.R. 13 4 3 6 12-19 u
16. C.I.L. Sighet 13 4 3 6 14-22 11
17. Minerul Cavnic 13 4 1 8 20-23 9
18. Mureșul Deva 13 3 1 9 8-28 7
•) Echipă penalizailă CU 1trei puncte.



PtRfORMANIA IUI NICU VLAD ELOGIOS COMtNTATĂ ÎN LUME

ECHIPELE ROMÂNIEI AU DEBUTAT
CU VICTORII LA OLIMPIADA DE ȘAH

în relatările de la Campionatul Mondial de haltere, corespondenții 
agențiilor internaționale de presă subliniază marea performanță a 
sportivului român Nicu Vlad.

REUTER : „Nicu Vlad din România, un tiaăr de ÎS de ani, care 
practică halterele de numai l ani, a dominat întrecerea la categoria 
i()0 kg, obținind titlul de campion ți stabilind un nou record mon
dial Ia stilul smuls, cu rezultatul de 2M,$M kg. Medaliat cu aur Ia 
s.O, din 1964, halterofilul român, care a obținui succese deosebite In
tr-un timp foarte scurt, și-a confirmat valoarea in fața unor concu- 
renți puternici*
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FRANCE PRESSE : „Românul Nicu Vlad, campion olimpic Ia tos 
Angeles și campion european en ■ titre, a repurtat un veritabil 
triumf la campionatele lumii de la Sofia, reușind la cele două stiluri 
437,500 kg, cu un nou record mondial la stilul smuls și cu victorie 
detașată în fața unuia dintre favoriti. sovieticul Sereghin — *30  kg, 
in timp ce rostul campion mondial, ungurul Szany, a ocupat locul 
J, cu 412,500 kg”. z

B.T.A. : „Nicu Vlad s-a dovedit cel mai puternic la categoria 100 
kg, rezultatul său la totalul celor două stiluri fiind superior cu S kg 
față de cel al ocupantului tocului 2. Recordul mondial stabilit la 
stilul smuls demonstrează progresul pe care acest talentat sportiv 
l-a realizat după ce a fost campion olimpic in 1984 și de două ori 
campion european”.

„VREAU SĂ REALIZEZ Șl ALTE RECORDURI..."
(Urmare din nag l)

lui. dar s-a dezechilibrat si nu 
a fixat-o în timpul regulamen
tar. O reușită ar fi însemnat un 
nou record mondial la aruncat 
și Ia totalul celor două stiluri ! 
Oricum, rezultatele sale au stîr- 
nit multă admirație și prețui
re, ei depășindu-i pe campio
nul mondial de anul trecut. 
Ander Szany (Ungaria). pe 
sovieticii Boris Sereghin. Ruslan 
Balaev și pe alțl valoroși spor
tivi. Doua declarații culese du
pă această strălucită victorie a 
halterofilului -român, sînt sem
nificative. Fostul campion și 
recordman mondial. Iuti Vla-

AL DOILEA TURNEU
Sîmbătă s-au disputat în Capi

tală primele partide din cadrul 
celui de-al doilea turneu (sim
plu) al Campionatului grupei 
valorice A. încheiate cu rezulta
tele așteptate, adică victorii ale 
formațiilor bucureșțene. Astfel, 
în primul- meci Dinamo a între
cut Dunărea Galați cu 14—G (2— 
1. S—4, fi—1). După cum se vede 
din scorurile parțiale, Dinamo 
s-a detașat în ultima repriză. De 
altfel. în min. 25 scorul era 4—3 
oentru gălățeni (de remarcat că 
în min. 24. în decurs de numai 
patru secunde. Dinamo a primit 
două goluri!). în cele din urmă, 
însă, pregătirea superioară- a 
bucurestenilor și-a spus ctivîn- 
tul. Au marcat : Co&tea (min. 1. 
34 șl 54), Solyom (min. 8. 41), 
Kemenesi (min. 26, 33). Er5s 
(min. 28. 30). Tureanu (min. 42, 
59). Pisăru (min. 21), L. Csata 
(min. 45). Kedves (min. 60) pen
tru Dinamo, respectiv Bujoreanu 
(min. 19. 24). I. Dinu (min. 24), 
N. Dîma (min.. 25). 2. Zaftariâ 
(min. 34) Gherghișan (mân. S3). 
Minute de penalizare : 24—19.

Cel de-al doilea joc. Steaua — 
Sport Ciut» Miercurea Ciuc fi—2, 
(2—1. 2—1, 2—0). a fost mult mai 
disputat, chiar cu momente de 
hochei de calitate. Hargtii tenii 
nu au alintat însă decît 15 ju
cători (și nici aceștia nu au ju
cat toți), fiind nevoiti să folo
sească numai două linii. Steaua 
s-a detașat mai încet, dar sigur. 
Au marcat. Justinian (min. 1).

ETAPĂ FAVORABILĂ
Sîmbătă și duminică s-a dispu

tat o nouă etapă cu meciuri du
ble in • cele două serii ale Divi
ziei A la polo.

SERIA I : PROGRESUL BUCU
REȘTI — DINAMO 10—18 (3—4, 
1—4, 0—6, 6—4) și 7—17 (1—4,
3—5, 2—5, 1—3). Replică neaștep
tat de slabă a poloiștilor de la 
Progresul. Ei au reușit o evolu
ție mai bună doar în primele mi
nute ale celor două întîlniri și în

DIVIZIILE A
Rezultatele meciurilor din eta

pa a S-a a Campionatelor Națio
nale de baschet c

MASCULIN. GRUPA 1—S
ICBD — Rapid I—I: 97—94 (56— 

40) șl 74—84 («—34)
Meciul Farul — Dinamo Bucu

rești se dispută luni șl marți, 
iar Dinamo Oradea — Steaua va 
avea loc marți și miercuri.

GRUPA 7—12
RAMIKA Baia Mare — CSU Si

biu 1—1 : 73—91 (33—53) și 87—81 
(49—36)

Universitatea Cluj-Napoca — 
Academia Militară 0—2 : 94—108
(50—50) și 108—109 (48—42. 97—
#7).

Politehnica Iași — Politehnica 
București 2—0 ; 101—86 (47—34) și
74—62 (27—30).

so» (președintele Federației de 
haltere din U.R.S.S.) spunea : 
„fi, Vlad este un mare perfor
mer s» va fi si mai mare”. 
La riadul său, Ivarf Abadgiev, 
antrenorul reprezentativei Bul
gariei. afirma : „Mă așteptam 
ca Vlad să cîștige fără proble
me. Ei a si făeut-o ialr-un stil 
de mare campioa”.

★
în ultima zi a campionatelor 

s-au înregistrat alte recorduri 
mondiale. La categoria 11# kg, 
Suri Zaharevîci (U.R.S.S.) ș-a 
impus cu autoritate, realizind 
trei recorduri ale lumii : 447,5 
kg la total, 201 kg la smuls și 
248 kg la aruncat (în concurs

AL HOCHEIȘTILOR
HUăucă (min. 5. 27). Dala (min. 
33. Steaua a£lîndu-se în inferio
ritate șl 44), K. Antal (min. 49) 
pentru Steaua, respectiv Gyor- 
gycze (min. 17) și A. Nagy (min. 
35). Minute de penalizare: 10—6.

Mircea TUDORAN
STEAUA BUCUREȘTI — DUNĂ

REA GALAȚI 6—5 (2—0, 3—1, 1—4), 
într-o partidă atractivă-, cu joc 
cursiv și numai 16 minute pe
nalizare împărțite între cele două 
formații. Steaua, superioară pe 
ansamblu, a jucat mal bine o re
priză și jumătate, iar Dunărea, 
curajoasă, a... crescut vâzînd cu 
ochii, culmlnînd cu repriza a 
ttr-a. Au marcat Dospin (min. 
11), Nistor (min. 16) Dragomir 
(min. 27. 35), H&lăucă (min. 36). 
C. Antal (min. 43) pentru Steaua, 
respectiv I. Dinu (min. 23, 41), 
I. Mocanu (min. 42), Andrei (min. 
53) șl Mar cu (min. 58) pentru 
Dunărea.

DINAMO BUCUREȘTI — S. C. 
M. CIUC 4—4 (0—1, 2—1, 2—2).

Astăzi au loc întîlnirile : Sport 
Club — Dunărea (ora 12) șl 
Steaua — Dinamo (ora 19,30).

Mircea COSTEA
• Ultimele rezultate din tur

neul A/u disputat In Capitală : 
Lotul de tineret — IMASA Sf. 
Gheorghe 11—4. Progresul Miercu
rea Ciuc — Viitorul Gheorgheni 
12—3. Sportul Studențesc Bucu
rești — Viitorul 1—0. Progresul 
— Lotul de tineret 6—1.

OASPEȚILOR
ultima a celei dintîi. în rest a- 
vtod rolul unui sparring-partner 
care „încasează”, „eontrînd” foar
te rar. In aceste condiții, Dina
mo a făcut tot posibilul să sal
veze spectacolul sportiv și a reu
șit în bună măsură să realizeze 
aceasta prin fazele de atac și 
prin combinațiile de pase care 
și-au vădit eficacitatea pe tabe
la de scor. Realizatori : I. Io- 
nescu 4+1. Oprișan 1+î. L. Cre

DE BASCHET
FEMININ. GRUPA 1—6

Politehnica București — Olim
pia București 2—0 : 51—43 (22—21) 
Șl 62—60 (34—29)

Politehnica Timișoara — Voin
ța București l—1: 80—81 (43—34) 
și 74—69 (45—27)

Meciul Chimistul Rm. Vîlcea — 
Universitatea Cluj-Napoca se va 
disputa în zilele de 24 și 25 no
iembrie.

GRUPA 7—12
Comerțul Tg. Mureș — Rapld- 

Progresul București 1—1: 69—70 
(42—44) șl 71—58 (42—30)

Robotul Bacău — Voința Bra
șov 0—2 : 75—77 (42—50) și 73—86 
(42-42).

Meciul Crișul Oradea — Mobila 
Satu Mare se va disputa marți 
șl miercuri.

au contat 200 kg și respectiv 
247,5 kg). Pe locurile următoare 
s-au clasat Serghei Nagkirni 
(U.R.S.S.) cu 427,5 kg și Jozsef 
Jacso (Ungaria) cu 415 kg. Re
prezentantul tării noastre, Va- 
sile Groapă (Steaua) a ocupat 
locul 7, cu 38215 kg (167,5 + 215). 
La categoria + 110 kg. Antonio 
Krastev (Bulgaria) a devenit și 
ei dublu campion mondial : 460 
kg la total, 215 kg — record 
mondial la smuls. La aruncat, 
mai ușor, și-a adjudecat titlul 
cu 245 kg.. Manfred Nerlinger 
(R.F.G.). Pe locul al treilea : 
Petr Hudicek (Cehoslovacia) cu 
400 kg (180 + 220). La această 
ultimă categorie nu am avut 
reprezentanți.

Ion OCHSENFELD

HANDBALISTELE NOASTRE AU CÎȘTIGAT „TROFEUL CARPAȚI
(Urmare din oao li

(toate din 7 m), Danilof 4, 
Mozsi 4, Cozma S, Ciubotarii 2, 
Verigeanu 2 și Tache 1, res
pectiv. Galici 5, Mugoșa 4, 
Vișnicî 4, Radanovici 2, Jan- 
kovici 2, Ganici 2,-Tomașek 2 
și Bozovim 1. Excelent arbitra
jul : P. Rauchfuss si R. Buchda 
(R. D. Germană).

FRANȚA — BULGARIA 
22—23 (11—14). Succes meritat 
— deși obținut cu mari emoții 
—. al echipei Bulgariei, care a 
Înscris golul ylctoriei în min. 
60. învingătoarele au condus 
aproape întreaga partidă, doar 
în final handbalistele franceze 
au egalat. Au marcat : La- 
garrique 7, Garein 5. Jaques 4, 
Labegorre 3, Miori 2. Bara 1, 
respectiv Samokovlieva 9. Stoi- 
kova 3, Vateva 3, Russenova 3, 
Bakardjieva 2. Galapova 1, 
Mleakova 1, Hristova 1. Au 
aribtrat foarte bine M. Stăncilă 
și I. Nicolae (România).

ROMÂNIA B — UNGARIA 
20—22 (12—12). Este lăudabil
efortul tinerelor noastre hand
baliste de a reface un perma
nent handicap de 3—4 goluri 
ce părea insurmontabil și să 
egaleze — 19—19. min. 52. Cum 
era firesc, după opinia noastră, 
echipa Ungariei a cîștigat pe 
merit. Au înscris : Boriceanu 6, 
Bloju 6, Manea 5. Doiciu 2,
E. Carapetru 1, respectiv Csako 
5, Nagy 5. Bocsi 4, Haipu 2, 
Major 2. Szabo 1, Boli a 1, 
Bonfi 1, Kiss 1. Au condus 
foarte- bine M. Szajna și J. 
Woytyla (Polonia).

In reuniunea de sîmbătă du- 
pâ-amiază s-au înregistrat re
zultatele :

ROMÂNIA B — BULGARIA 
32—24 (14—11). O victorie me
ritată, conturată chiar din pri
mele momente, învingătoarele 
detașîndu-se confortabil : 11—6 
(min. 12), 24—17 (min. 45),
30—22 (min. 56). Liliana Bloju 
și-a confirmat puterea de luptă 
și talentul, în această partidă 
remarcîndu-se de asemenea, 
Denisa Romele, Manuela Ilie

IN ÎNTRECERILE' POLOIȘTILOR
tu 1+1. Staciuc 1+1, Chiru 1+1, 
Mădescu 1+1, Mușat 1+0 —
Progresul, respectiv Hagiu 3+7, 
E. lonescu 3+3, Popescu 4+1, 
Moiceanu 2+3, Găvruș 2+2, fi
lării 2+6, Zaharia 1+0. Ardelean 
1+0, Cr. Dan o+l. Au arbitrat 
V. Golan și C. FrățiU.

Marian NEGOIȚA

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
STEAUA 5—7 (0—1. 1—1, 3—1,
1— 4) șl 10-8 (1-1, 4—4, 3—2,
2— 1). Meciuri de- mare luptă, cu 
evoluția scorului captivantă. 
Marcatori : Marota 3+1, Colceriu 
1+3. Giurgiu 1+0, Mujnai 0+5, 
Blagă 0+1 (V), respectiv Ange- 
lezcu 1+4. Geantă 1+î. Fruth 
3+0. Nuțu 1+8, Balanov 1+0, 
Vamoș 0+1. Duculeț 9+1. Arbi
tri : R. Timoc — V. Median. 
(Mircea RADU, coresp.).
• Partida Rapid București — 

Crișul a fost amtnată.
• Marți și miercuri, de la ora 

18. la Oradea se dispută meciul 
— restantă Crișul — Dinamo.

SERIA A II-A: CSȘ Triumf — 
CSU TMUCB 4—18 ti—4, 0—1,
2— 5, 1—8) și 5—17 (1—4, 1—5, 2—4, 
1—4), Progresul Oradea — I.L. 
Timișoara 7—14 (3—5, 3—3, 0—1, 
1—5) șl 11—12 f2—3, 5—3, 3—3, 
1—3), Constructorul Tg. Mureș — 
Rapid Arad 7—11 (1—1, 2—3,1—2,
3— 5) șl 8—11 (0—3, 2—4, 2—2, 4—2). 
Corespondenți : Gh. Nistor, I. 
Ghișa, R. Mircea.

Un număr record de echipe 
naționale s-au prezentat la 
startul Olimpiadei de șah. 
la Dubai (Emiratele Arabe U- 
nite). 108 reprezentative sînt 
înscrise în turneul masculin, 
tar pentru medaliile întrecerii 
feminine concurează 50 de 
formații.

în prima rundă a competi
ției. reprezentativele tării 
noastre au obținut victorii 
categorice. La feminin. Româ
nia — Belgia 3—0 (Caels — 
Mureșan 0—1. Nuțu — Foulon
1—0, Van der Voort — Poli- 
hroniade 0—1)-. iar la mascu
lin, România — Andorra 4—0 
(Șubă — Garcia 1—0. Santa
maria — Gheorghiu 0—1. Io- 
nescu — Recci 1—0, Pura — 
Ghindă 0—1). în runda urmă
toare, a doua, fetele vor iuca 
împotriva formației. Brazi
liei. iar băieții cu cea a Bel
giei.

Conform tragerilor la sorți 
(se joacă in „sistem elvețian” 

și Maria Peiruș. Au marcat : 
Bloju 9. Romele 5, Manea 5, 
Boriceanu 4, Petrus 3, Ilie 3, 
Doiciu 1, Duca 1, E. Carapetru 
1, respectiv Bakardjieva 7, 
Russenova 5. Vasilieva 5, Va- 
teva 4 Stoikova 2, Hristova 1.

IUGOSLAVIA — UNGARIA 
18—18 (8—9). Ușoara supe
rioritate a echipei Unga
riei a fost vizibilă cu pre
cădere în momentele tind 
aceasta a avut două și 
trei goluri avans : 10—8 (min. 
33), 12—9 (min. 34). 18—16 (min. 
58) Deși handbalistele ungare 
au condus de 15 ori (adversa
rele numai de trei ori), egali
tatea a survenit pentru că iu
goslavele s-au mobilizat exem
plar în finalul partidei. Mar
catoare: Vîșnici 6, Bozovici 4, 
Galici 4, Radanovici 1. Mugoșa 
1, Ganici 1, Rinkici 1. respec
tiv Kiss 5, Bocsi 3. Toth 2,

PRELIMINARII C.E.
IN GRUPA A 2-a s-a disputat 

sîmbătă, pe „San Siro” din Mi
lano, în fata a 80 000 de specta
tori, meciul*  dintre reprezentati
vele Italiei și Elveției, încheiat cu 
victoria Ia limită a gazdelor, 3—2 
(1—1). Debutul partidei a fost fa
vorabil italienilor, care au des
chis scorul chiar în minutul 1, 
prin... autogolul lui Brunner 
Brigger a adus, in min. 31, ega- 
larea, după care Altobelli a mar
cat de două ori (min. 52 și 85), 
ultima oară din penalty. In mi
nutul 89, Weber a redus din han
dicap. Vest-germanul Schtnidhu- 
ber a arbitrat o întîlnine desfășu
rată pe un timp ploios și pe un 
teren, în consecință, desfundat. 
Așadar, Italia — Elveția 3—2 (1—1).

Cum pină la închiderea ediției 
nu ne-a parvenit rezultatul me
ciului Malta — Suedia jucat du
minică seara în cadrul aceleiași 
grupe, vom reveni în ziarul nos
tru de mîine cu un comentariu 
privind situația din grupa a 2-a 
a preliminariilor C. E.

CAMPIONATE NAȚIONALE
ARSENAL a preluat șefia In 

campionatul englez, după etapa 
a 15-a. în care a surclasat, în 
deplasare, pe Southampton, 4—0! 
■Tunarii” au acumulat 28 p. fa
tă de 26 ale Iui Liverpool, care 
are însă un joc mai puțin, cu 
Sheffield (acasă), tn urma rezul
tatelor de sîmbătă, Aston Villa 
— Chelsea 0—0. Leicester — E-

TELEX • TELEX • TELEX • TELEX
BASCHET • Continuîndu-și 

turneul in S.U.A., echipa mascu
lină a U.R.S.S. a Intîlmt forma
ția Universității Michigan, de 
care a dispus cu scorul de 116— 
107.

BOX • Columbianul Miguel 
Lora și-a păstrat titlul de cam
pion mondial la categoria cocoș 
(versiunea WBC), învingînd la 
puncte pe americanul A. Davila 
ta meciul de 12 reprize disputat 
la Barranguilla.

CICLISM • Jeannie Longo a 
stabilit un nou record mondial 
in proba de 3 km, cu timpul de 
3:43,490. Precedentul record fu
sese stabilit tot de ea, cu două 
zile în urmă și era de 3:45,386.

PATINAJ ARTISTIC • Sovie
ticul Viktor Petrenko a cîștigat, 
la Zagreb, „Pirueta de aur”, fiind 
urmat ta clasamentul final de 
Philippe Roncoli (Franța) șl Ja
mes Sygan (S.U.A.).

RUGBY • Disputat Ia Nantes, 
în prezența a peste 20 000 de spec
tatori, cel de-al doilea mect-test 
dintre selecționatele de rugby 

pe distanțe a 14 runde), echi
pele favorite au avut la înce
put adversare mai slab co
tate. astfel că scorurile catego
rice au fost numeroase — mas- 
culih : Iugoslavia — TaiLanda 
4—0. S.U.A. — El Salvador 
4—0. Ungaria — Venezuela 
4—0. Bulgaria — Emiratele A- 
rabe Unite 3.5 — 0.5. Cuba — 
Irak 4—0, R.F.G. — Angola 
4—0, Cehoslovacia — Costa 
Rica 3,5 — 0,5, Argentina — 
Bolivia 4—0, Franța — Kenia 
4—0, Anglia — ' Porto Rico 
4—0, U.R.S.S. — Liban 2—0 
(2), China — Jamaica 4—0 ; 
feminin : U.R.S.S. — Turcia 
3—0, Ungaria — Argentina 
3—0, Brazilia — Nigeria 3—0, 
Polonia — Finlanda 3—0, An
glia — Japonia 2,5 — 0,5, Iu
goslavia — Scoția 2,5 — 0,5, 
R.F.G. — Rep. Dominicană 2—1, 
Bulgaria —. Noua Zeelandă 
3—0, China — Portugalia 3—0, 
India — Guatemala 2,5 — 0,5.

Nagy 2, Eolia 2, Orban 1, Csako 
1, Szabo 1. Haipu 1

ROMANIA A — FRANȚA 
31—16 <1®—11). Jocul, ca și 
scorul, realizate de handbalis
tele noastre stat importante (și 
meritorii), mai ales prin prisma 
faptului că ambele formații fac 
parte d<« aceeași serie a C.M. 
Echipa României a' evoluat de
zinvolt. cu atacuri superioare ca 
eficiență apărării, pentru că la 
acest ultim capitol au fost 
vizibile neglijențe în închiderea 
culoarelor de aruncare la poar
tă și ia efectuarea blocajelor. 
Să consemnăm din nou marea 
vervă a Marianei Tîreă. ca și 
jooul bun (în sfîrșit !) al Evel 
Mozsi. Au înscris : Tircă 15, 
Mozsi 5. Tache 4. Ciubotaru 3. 
Torok 1, Danilof 1, Lunca 1, 
respectiv Miori 7. Labegorre 3. 
Jaques 2 A. Demouge 2, 
Erndt 2,

verton 0—2. Luton — Nottingham
4—2. Manchester C. — Charlton 
2—1. Newcastle — Watford 2—2, 
Norwich — Manchester U. 0—0, 
Queen’s P.R. — Oxford 1—1, Tot
tenham — Coventry 1—0 șl 
Wimbledon — West Ham 0—1, 
nu mai puțin de 5 echipe au cite 
26 de puncte: Liverpool. Not
tingham. Luton, West Ham șl 
Norwich ! La „subsol” : 20.
Chelsea 15 p. 21. Manchester U. 
14 p, 22. Newcastle 11 p.

LUPTA STRINSA în campio
natul R.F.G.. unde Bayer Lever
kusen (deși a pierdut un punct 
acasă în etapa a 14-a. 0—0 cu 
Mannheim!) continuă să fie pri
ma. la egalitate de puncte (20), 
dar cu un golaveraj superior, fa
tă de Bayern Mtinchen. Rezulta
te: Bremen — Schalke 04 0—0,
Kaiserslautern — Dusseldorf 3—1. 
Numbers — Blau Weiss 7—2. Ba
yern — Homburg 3—0. Frankfurt
— Uerdingen 1—0, Bochum — 
Stuttgart 0—1. Monchengladbach
— Dortmund 2—Î. Hamburg — 
Koln 1—0. Locul 3 — Hamburg 
19 p.

CELTIC GLASGOW se distan
țează în campionatul Scoției, 
care a înregistrat' în etapa a 
18-a rezultatele: Celtic — Dun
dee United 1—0. Clydebank — 
Rangers 1—4. Dundee — Mot
herwell 1—1. Hamilton — Falkirk 
1—2. Midlothian — Aberdeen 2—1. 
Saint Mirren — Hibernian 3—1. 
In clasament: 1. Celtic 29 p (17 
meciuri), 2. Dundee United 25 p 
«8). 3. Midlothian 24 p (IS).

aie Franței șl Noii Zeelande s-a 
încheiat cu scorul de 16—3 (3—3) 
în favoarea gazdelor.

TENIS • In sferturile de fi
nală de la Chloago, Harta Man- 
dlikova a eliminat-o cu 6—4. 7—5 
pe Claudia Kohde-KUsch, iar 
Pam Shriver a dispus cu 6—3,
6—4 de Kathy Rinaldi. • La 
Helsinki : Navratil — Carlsson
4—6, 6—3. 7—6 ; Kuhnen — Popp 
6—3, 1—6, 7—6 • In semifinalele 
de la Londra, Noah l-a întrecut 
cu 7—5, 6—3 pe Curren.

tenis DE MASA • Proba 
feminină pe echipe din cadrul 
turneului internațional de la 
Moscova s-a încheiat cu victo
ria formației R.P.D. Coreene, 
care, în finală, a dispus cu 3—2 
de reprezentativa U.R.S.S.

VOLEI • în ziua a 6-a a tur
neului Internațional masculin de 
la Osaka s-an înregistrat ur
mătoarele. rezultate : Suedia — 
Coreea ’ de Sud 3—0 (13—10, 12— 
10, 12—10) ; R.P. Chineză — Ca
nada 3-4 (12—4, 12—10, 5—12, 12— 
9».


