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Ieri, In Divizia A de fotbal

ÎN GENERAL, 0 ETAPĂ A GAZDELOR
• Oaspeții au obținut doar trei puncte prin Steaua, Pe

trolul și Corvinul 0 Victoria a urcat pe locul 3 in clasa

ment • Evoluție pasionantă a scorului in partida de la 

Brașov 0 Astăzi are loc al 9-lea meci al etapei a 13-a: 

Dinamo - Oțelul

SPRIJIN ENTUZIAST FAȚA DE STRĂLUCITĂ REZULTATE TEHNICE

INIȚIATIVA DE PACE A ROMÂNIEI SOCIALISTE,
A TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU

Pentru viața noastră liberă 
și fericită

Chimia Rm. Vilcea
Rapid București 
F.C.M. Brașov 
Victoria București 
Gloria Buzău
F.C. Olt
S.C. Bacău 
,,U“ Cluj-Napoca

Astăzi, de la ora 
Dinamo - Oțelul.

14, pe stadionul din Șos. Ștefan cel Mare,

- Petrolul Ploiești 0-0
- Jiul Petroșani 3-0 (2-0)
- Sportul Studențesc 3-2 (1-1)
- Univ. Craiova 1-0 (1—0)
- Flacăra Moreni 3-1 (1-0)
— Corvinul 0-0
- F.C. Argeș 1-0 (1-0)
- Steaua 1-1 (0-1)

ETAPA VIITOARE (duminică, 23 noiembrie)

Cu profundă satisfacție 
alătur tuturor cetățenilor 
sportivilor români pentru 
susține din' întreaga ființă stră
lucita inițiativă de pace a 
conducătorului partidului si 
statului nostru, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU. Redu
cerea armamentelor, efectivelor, 
și cheltuielilor militare este o 
acțiune concretă, plină de sem
nificații, oare arată evident 
pentru toată lumea că România 
și poporul ei doresc ferm pacea 
pe planeta noastră. M-am năs
cut si am crescut în ani de 
liniște, fără să aud înspăimîn-

mă 
si 
a

Expresia voinței întregului 
popor

Constatăm cu îngrijorare 
crescîndă faptul că in lume se 
acumulează un uriaș potențial 
de distrugere. în loc ca marile 
fonduri ce se alocă pentru cre
area diverselor arsenale milita
re să fie utilizate în așa fel 
incit planeta noastră să devină 
mai roditoare, iar popoarele 
lumii să-și pună potențialul 
creator în slujba omului si « 
vieții. Plecînd de la această 
Idee profund umanistă, pe care 
România socialistă, președintele 
NICOLAE CEAUȘESCU o pro
movează cu neabătută fermita
te. ne pronunțăm cu hotărîre 
Pentru reducerea arsenalelor 
militare, pentru o politică de 
pace si colaborare între toate 
națiunile. Apropiatul referen
dum constituie expresia voinței 
unanime a poporului nostru de 
a trăi si munci in pace. în bu
nă înțelegere, reducerea unila
terală. încă din acest an. cu 5 
la sută a armamentelor, efecti
velor si cheltuielilor militare 
înscriindu-se ca o strălucită 
inițiativă a României. 
secretarului general al partidu
lui în cadrul Anului Interna
tional âl Păcii

Noi, sportivii. tineri intr-o 
tară tînără pornită pe un 
drum al libertății și dezvoltă
rii fără seamăn care trăim in 
epoca oea mai rodnica a patri
ei. ne pronunțăm cu hotărîre 
pentru o lume a oăcil. dorind 
în același timp, ca vocile noas
tre să 
tuturor 
pentru 
pentru

nintarea armelor, indiferent 
natura lor. Duminică, 
răspunde intr-un glas vibran
tului apel de pace lansat de 
iubitul nostru conducător. Erou 
a! aăcil.

IOANA DAVID
•multiplă campioană națională 

si balcanică la călărie

Stadionul

vom

tătoarele bubuituri ale tunuri
lor si bombelor, fără să văd 
urgiile cumplite ale războiului, 
în acești ani. prin grija per
manentă a partidului nostru 
acordată mișcării sportive am 
putut să mă pregătesc temei
nic pentru a obține performan
țe cât mai 
ternațională 
romane: Și 
pe cea mai 
podiumului 
rile Olimpice. Ar fi fost însă 
imposibil fără pace.

Vreau să realizez noi perfor
manțe la viitoarele competiții 
de anvergură, vreau să termin 
eu bine, cu succese din cele 
mai frumoase anii studenției la 
I.E.F.S., vreau să-mi cresc cei 
doi copii mari si sănătoși, vreau 
s'ă mă bucur de marile reali
zări pe care poporul nostru le-a 
înfăptuit și le înfăptuiește sub 
conducerea înțeleaptă a parti
dului. Pentru toate acestea voi 
spune, din inimă, duminică, un 
DA hotărît pentru dezarmare, 
pentru pace.

Flacăra Moreni 
Steaua
F.C. Argeș
Jiul Petroșani 
Corvinul Hunedoara 
Sportul Studențesc 
Universitatea Craiova 
Petrolul Ploiești 
Oțelul Galați

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

se unească eu 
celor care 
coexistenta 

un viitor lipsit

cele ale 
militează 

pașnică, 
de ame-

bune în arena in- 
h luptelor greoo- 

nu-i ușor să urci 
înaltă treaptă a 

de onoare Ia Jocu-

CLASAMENT \\\\\\\\\\\\\\\^^^

1. STEAUA 12 10 2 0 30- 5 22 Cronicile meciuri
2. Dinamo 10 7 3 0 35- 8 17 lor etapei a 13-a
3.
4.

Victoria 
Petrolul

13
13

7
5

2
5

4
3

18-13
13- 8

16
15 din Divizia A. în

5. F.C. Olt 12 6 3 3 12- 9 15 pag. 2—3
6. F.C. Argeș 13 6 2 5 13-10 14
7. F.C.M. Brașov 13 7 0 6 14-16 14
8. S.C. Bacău 13 6 2 5 17-20 14
9. Sportul Stud. 12 5 2 5 23-14 12

10. Rapid 13 5 2 6 15-23 12 Lovitura liberă
11.
12.

Oțelul 
Corvinul

12
13

3
4

5
3

4
6

11-10
18—20

11
11 executată de Tăl- 

nar tji atinge țin13. Univ. Craiova 12 3 4 5 10-12 10
14. „U“ Cluj-Napoca 13 4 2 7 13-16 10 ta, Lung neputind
15. Chimia 13 4 2 7 18-26 10 reține balonul
16. Gloria 13 5 0 8 14-34 10
17. Flacăra 13 3 1 9 9-26 7 Foto : Aurel D.
18. Jiul 13 2 2 9 9-22 6 NEAGU

un fertil teren
al prieteniei și înțelegerii

cîștigat în 
renume în 
mai ferme 
apărătoare

Tara noastră și-a 
lume un binemeritat 

-a fi una dintre cale 
și ■ mai consecvente 
ale păcii. Promotorul fcestei
politici de largă colaborare in-, 
ternațională și prietenie cu toa
te popoarele lumii este Partidul 
Comunist Român, in frunte cu 
tovarășul NlC O L A E 
CEAUȘESCU, secretarul genera) 
a! partidului. președintele 

a . Republicii Socialiste România, 
care si-a cîștigat astfel un . 
imens prestigiu internațional, 
fiind considerat, pe bună drep
tate. drept un' adevărat Erou 
al păcii.

Noi. foștii sportivi, cunoaș
tem, din experiență, că terenul 
de sport a fost dintotdeauna si 
este un ogor deosebit de fertil, 
pe care sămînta înțelegerii, a 
prieteniei între tinerii de toa
te naționalitățile si toate rasele 
poate — și trebuie — să înflo
rească trainic. Depinde de noi, 
sportivii, antrenorii, dascălii de

sport, laolaltă, ca să ducem 
lume cuvîntul hotărît de pace 
al poporului nostru. Să facem 
totul ca politica âe pace si 
înțelegere, politica de dezarma
re — si în primul rind de de-

Turncclc (<impi«natului Diviziei A de volei (!)

ÎN FINAL, UN MECI VALOROS:

C. S. U..I. M N. DINAMO 3-2
Ieri, la Pitești și in Capitală 

s-au încheiat turneele (cu nu
mărul doi) ale celor două gru
pe valorice din cadrul Campio
natului Diviziei A de volei (f).

PITEȘTI, 19 (prin telefon), 
în reuniunea finală a turneului 
grupei I valorice, echipa cam
pioană UNIVERSITATEA CER 
CRAIOVA a întrecut. Ia înce
putul programului, pe CSM LI
BERTATEA SIBIU cu 3—1 (10, 
14, —16, 4), după un ioc în 
care eficacitatea serviciului si 
slăbiciunile la preluare au dat 
nota esențială. Atît învingătoa
rele, cit si învinsele au evoluat 
fără nerv, resimțind obosea a 
acumulată în. zilele preceden
te, mai ales ne tărim psihic

ca urmare a învingerilor sufe
rite în ultimele lor două in- 
tîlniri anterioare. în consecință, 
iocul n-a strălucit nici măcar 
De latura angajamentului. Si- 
biencele 
parte de 
ce ar fi i 
partidei.
.prestație 
Gabriela 
navă!) și 
la învinse s-a evidențiat Anca 
Best a.

DACIA PITEȘTI — in for
mația: Claudia Tătucu (Caroe-

n-au fost, totuși, de- 
a cîstiga setul II. ceea 
schimbat, poate, datele
De la învingătoare o 
mai bună au avut 
Dumitrescu (deși bol- 

i Tanța Dragai, iar de

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag a 4-a)

ing. VIOREL MORARU 
antrenor emerit de rugby

VASILE ANDREI 
campion olimpic 

la lupte green-romane

(Continuare in pag 2-3)

HALTEROFILII ROMANI PE TREPTELE
CELE MAI ÎNALTE ALE IERARHIEI MONDIALE

Campionatele Mondiale pen- 
seniori. desfășurate recent 

Sofia, constituie o pagină 
referință în istoria haltere- 
din tara noastră. Nicicând

tru 
la 
de 
lor
oină acum sportivii noștri nu 
s-au întors de la o competiție 
de asemenea amploare 
care au
tivi din 41 de tari) cu 
bilanț atit de 
dalii de aur, 
de bronz! O 
ează România 
me, în privința titlurilor 
campioni ai lumii și in clasa
mentul olimpie. La acestea să 
mai adăugăm faptul că. . tot la 
Sofia, a fost înregistrat primul 
record mondial realizat de un 
halterofil român.. Autorul aces
tei performanțe de cea 
înaltă valoare, 
al întrecerilor 
este, se știe 
nostru sportiv 
a uimit, pur și simpla, familia 
iubitorilor de haltere de pe 
toate meridianele. Tînărul 
snortiv de la Steaua, cu un fi
zic model pentru sculptori, 
acum în vîrstă de numai 23 de 
ani. s-a afirmat la Los Angeles 
— unde a cucerit 
campion olimpic la 
90 kg —, a devenit, 
pion continental — 
1986 pentru ca acum. în me
morabila seară a zilei de 14

noiembrie. să-si înscrie numele 
pe lista recordmanilor și cam- 
Dionilor... intercontinentali la 
cat. 100 kg. Seriozitatea, viața 
sportivă exemplară si. în ori- 
mul rind. pregătirea temeinică 
oe care a făcut-o (mai întîi

(la 
participat 246 spor

uri 
strălucitor: 3 ine- 
2 de argint și 3 
zestre care situ- 
»e locui 3 în Iu

de

mai 
triplul laureat 
din Bulgaria 

bine, excelentul 
Nicu Vlad, care

titlu] de 
categoria 

apoi căm
in 1985 si

net-

a 
cu

@ Un bilanț strălucit — 
3 medalii de aur, 2 de ar
gint și 3 de bronz ! O Nicu 
Vlad, cel mai Valoros dintre 
reprezentanții țârii noastre 
0 Pregătirea temeinică și 
viața sportivă exemplară, 
la baza succeselor de azi, 
dar și a celor de mîine 9 
Este necesară, în continu
are, preocupare exigentă 
pentru descoperirea celor 

mai talentate elemente

a fost cel 
al ,.mon- 

(la 1 mai 
ani)! Pro- 
fără exa- 

!n ultimele

modest, a declarat: „în scurt 
timp, voi doborî celelalte recor
duri mondiale, de care mă mai 
despart doar 5 kilograme". Să 
credem în cuvintele unul 
fel de sportiv!

Clujeanul Attiia Czanka 
fost o frumoasă suroriză.
cele două medalii de argint, 
foarte prețioase dacă avem în 
vedere faptul că el 
mai tînăr concurent 
diatelor" de seniori 
a împlinit doar 17 
gresele sale au fost, 
gerare. uimitoare
cinci luni. La C M. și C.E. de 
juniori din R.F.C.. Czanka (de 
la C.S.M.. antrenor Tibcriu Ro
man). a totalizat 267.5 ka Do
cul 4). in septembrie a devenit 
campion national de seniori cu 
270 kg. iar recent, n capitala 
Bulgariei, a totalizat 290 kg! 
Un salt cantitativ remarcabil, 
un s,alt calitativ impresionant! 
Și el are perspective frumoa
se. dar prima condiție care 
se

1

sub bagheta lui Gheorghc Gos
podinov, la Dunărea Galați, la 
Rapid București si. in ultimii 
ani. Ia clubul Steaua. sub 
ochiul atît de competent al an
trenorului emerit Ștefan Achim) 
i-au deschis drumul spre vâr
ful piramidei. Sigur ne sine. 
Nicu. care rămîne totuși un

cere este munca.
Cîteva cuvinte si despre An

drei Socaci (Dinamo București). 
Fără îndo’a’ă -ă sportivul di- 
namovist (lansat la Olimpia 
București de că*re orot. Mihai 
Constantinescu) “ste un ta- * 
lent autentic oi o tehnică

Ion OCHSENFELD

(Continuare in pag. a 4-a)
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rubrica rezervată șoimilor patriei 

și purtătorilor cravatei roșii cu tricolor
• A intrat in tradiția uni

tăților de pionieri de la școlile 
30 și 27 din Sectorul 2 al Ca
pitalei de a organiza periodic 
(și alternativ) d imiriici sportive. 
Ultima dintre acestea a avut 
loc în. organizarea pionierilor 
de la „30“. bucurindu-se — ca 
și cele precedente — de o reu
șită deplină. Probele de cros 
au fost dominate de pionierii 
de la ..27“ (clasele a V-a. An
dreea Marin si Gheorghe Năs- 
tase, clasele a V[-a. Mariana 
Mirea), care s-au situat pe lo
cul I si în întrecerea, feminină 
de șah. prin eleva Octavia 
Oprișenescu, Elevii școlii gazdă 
au încheiat în frunte proba de 
cros rezervată concurenților din 
clasele a Vl-a (Adrian Pietriș), 
cea de șah băieți (Ovidiu Apos- 
tolescu) precum și meciurile 
desfășurate la fotbal și handbal. 
Un sprijin direct la reușita ac
țiunii au adus colectivele ca
drelor didactice din cele două 
școli (prof. Ana Minialov — 
Școala 30 și prof. Maria Stă- 
pînoin — Școala 27).
• Replică promptă la centrul 

de tenis pentru eonii or
ganizat pe lingă C.S.M. Timi
șoara, cercul de la Casa pio
nierilor si șoimilor patriei (an
trenor. Cornel Oprescu) se im
pune tot mai mult atenției, în 
rîndul purtătorilor cravatei ro
șii cu tricolor din municipiul 
de pe Bega. Dacă ținem seama 
că si la „Electrica11 si la 
A.E.M. ființează centre simila
re pentru copiii iubitori al te
nisului este ușor de imaginat 
perspectiva pe care o are acest 
sport atît de îndrăgit în Ti
mișoara si chiar in județ. Im
portant este. însă, ca micii 
amatori pentru acest sport să 
găsească sprijinul necesar. în 
speță terenuri pe care să se 
inițieze. în Parcul Rozelor, de 
pildă, în completarea terenuri
lor existente, s-ar mai putea 
amenaja altele (cel puțin 
două), ceea ce ar spori numă
rul viitorilor tenismani...

• „Ziua șahului pentru toți".

asa a fost numită o reușită 
inițiativă a catedrei de educație 
fizică a Liceului industrial 34 
din Capitală (responsabila, prof. 
Adela Mateescu). Punctul forte 
al inițiativei l-a prilejuit si
multanul susținut de pionierul 
fruntaș în șah. Gabriel Sch- 
wartzmann (clasa a IV-a), la 
25 de mese. El a primit o re
plică dîrză din partea multor 
elevi, printre care Toader Pa- 
leologu, Diky Suratman, Konya 
Balasz si Cosmin Anghel. O 
bună popularizare a șahului în 
rîndul elevilor, după alte ase
menea acțiuni inițiate în dife
rite unități de pionieri din 
sectoarele Capitalei.
• Badmintonul își formează 

tot mai multi prieteni în rîn
dul copiilor din orașul Roman 
(județul Neamț), care activează 
în cadrul Casei pionierilor și 
șoimilor patriei. acolo unde 
aproape 100 de purtători ai 
cravatei roșii cu tricolor . se 
numără printre participanții la 
întrecerile inițiate în primul 
trimestru de școală. „La do
rința copiilor — ne spunea 
prof. Viorel Ciurlea, șeful co
misiei sport, turism și P.T.A.P. 
a Consiliului județean Neamț 
al Organizației Pionierilor, vom 
căuta să extindem aria acestui 
sport în cît mai multe case șî 
unități de pionieri din județ".
• Două unități de pionieri,. 

cele aparținînd școlilor 47 Că- 
țelu și 65 Pantelimon, sînt 
principalele furnizoare de ta
lente pentru centrul de rugby 
rezervat copiilor în cadrul aso
ciației sportive Gloria-Re
publica. Antrenorii Șt. Popescu 
și D. Stelian au cuvinte de 
iaudă Ia adresa pionierilor M. 
Duță și FI. Ulmcanu („47"). C. 
Burlacu, O. Manole, a fraților 
Eremia — nu mai puțin de 4 ! 
(„65“), care muncesc ou sîrg 
pentru a deveni titulari aii echi
pei centrului. Și, în perspective, 
ai ..echipei mari“. divizionara 
A Mult succes !

Grupaj realizat de 
Tiberiu STAMA

DIVIZIILE A DE BASCHET
# Azi, în sala Floreasca, două meciuri feminine # La 
Oradea, partide restantă din competiția masculină și 

feminină
în manșa I a etapei a Vil-a 

a Campionatului Național de 
baschet feminin, grupa valorică 
1—6, ieri au fost înregistrate re
zultatele :

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
CHIMISTUL RM. V1LCEA 79—72 
(47—42).

VOINȚA BUCUREȘTI — O- 
LIMPIA BUCUREȘTI 66—57 
(36—24).

Ambele întîlniri desfășurate în 
Sala Floreasca, au oferit dispute 
spectaculoase, în cursul cărora 
apărările active și evoluția scoru
lui au contribuit la reușita cupla
jului. In ambele partide victoriile 
au revenit formațiilor care au 
condus majoritatea timpului, ad
versarele opunînd însă o rezis
tentă dîrză.

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA — POLITEHNICA TIMIȘOARA 
94—67 (45—33).

Azi au loc partidele retur. în 
Capitală, ele se dispută în sala 
Floreasca, de la ora 9, în ur
mătoarea ordine : Politehnica

București — Chimistul, Voința — 
Olimpia.

ORADEA, 19 (prin telefon). în 
partidele restanță din cadrul 
Campionatelor Naționale au fost 
înregistrate următoarele rezul
tate :

MASCULIN ; DINAMO ORA
DEA — STEAUA 0—2 : 81—88
(44—46) și 87—115 (45—68). în pri
mul joc, timp de 36 de minute, 
localnicii au rezistat iureșului 
campionilor și au contribuit din 
plin la frumusețea partidei. în 
cel de al doilea meci, Ermura- 
che și colegii săi, prin joc com- 
binativ și în viteză, cu faze spec
taculoase și eficace, s-au . distan
țat din start și au cîștigat clar. 
Marcatori : Flaundra 28+22, Kosa 
16+9. Costin 9+19. Rădulescu 
11+14, Fodor 4+10, Nicoară 3+13. 
Pascu 10+0 pentru Dinamo, res
pectiv Ermurache 40+30, Cernat 
10+25, Brănișteanu 15+13, V. loan 
2+15, Ardelean 8+10, Reisen- 
buchler 7+9. Netolițchi 6+7, Cris- 
tescu 0+6. Bun arbitrajul cuplu-

In eșalonul secund de handbal feminin

TEXTILA BUHUSI SI> CONSTRUCTORUL TIMISOARA
CONDUC DISPUTA

O privire retrospectivă la sfîr- 
șitul primei părți a Campionatu
lui Diviziei B de tineret la hand
bal pentru echipele feminine 
scoate în evidență. în seria I 
detașarea unui grup de cinci e- 
chipe. Plutonul este condus de 
Textila Buhuși, o fostă partici
pantă pe prima scenă a handba
lului feminin din țara noastră, 
ca de altfel și ocupanta locului 
secund, Relonul Săvinești, prin
cipalele candidate, după opinia 
noastră, la promovare în Divi
zia A.

O frumoasă și promițătoare pre
zență în fruntea ierarhiei pri
mei serii este Oțelul Galați, care
— iată — valorifică din plin 
multe dintre elementele remar
cate în formația gălățeană, cam
pioană națională de junioare în 
acest an. De asemenea, o remar
cabilă ascensiune o înregistrează 
formația bucureșteană Mecanică 
Fină, ocupanta unui merituos 
loc patru, în al doilea an de par
ticipare în eșalonul secund. în 
scădere față de ediția anterioară
— CFR Craiova și I. T. București, 
după cum de-a dreptul îngrijo-

PENTRU PROMOVARE
rătoare este situația echipei Pro
gresul București, penultimul loc 
în clasament, formație care în 
ediția trecută a campionatului a 
condus multă vreme plutonul, 
pierzînd promovarea în Divizia 
A, cum se spune, la „potou“, 
chiar în ultima etapă.

în seria a Il-a, o desprindere 
și mai netă a doyâ echipe : Con
structorul Timișoara și Textila 
Zalău, și ele foste divizionare A, 
cele mai îndreptățite, după evo
luția din turul campionatului, să 
aspire la promovare. Ele sînt ur
mate de un grup de patru echipe 
care stau în expectativă, grup 
condus de „U“ Farmec CIuj-Na- 
poca și Industria Ușoară Oradea. 
Se cuvine să subliniem din nou 
dispersarea forțelor handbalului 
feminin timișorean (prezent cu 
trei echipe în Divizia B) care 
îngreuiază revenirea acestui pu
ternic centru (cîndva) pe prima 
scenă handbalistică a țării, o ho- 
tărîre adecvată stînd în puterile 
exclusive ale organelor locale ti
mișorene.

Mihail VESA

SPRIJIN ENTUZIAST FAȚA DE STRĂLUCITĂ
INIȚIATIVA DE PACE A ROMÂNIEI SOCIALISTE,

A TOVARĂȘULUI NICOLAE
y

Contribuție esențială, în 
coneordanță cu interesele umanității

Izvorîtă dintr-o înaltă grijă . 
și răspundere pentru viața și . 
liniștea poporului român, a tu
turor popoarelor, pusă în sluj
ba edificării unei lumi 
arme 
noua 
vă 
NICOLAE 
secretarul general al partidului, 
președintele Republicii Socia
liste România, -este în concor
dantă deplină cu năzuințele în
tregii umanități. Această ini
țiativă preconizează cu lucidi-

fără 
și fără războaie, 

și stălucita inițiati- 
de pace a tovarășului 
- - - - CEAUȘESCU,

detate declanșarea unui proces 
destindere, o nouă abordare a 
problemelor, pornind de la fap
tul că un război nuclear nu 
poate fi cîștigat de nimeni, 
consecința lui ar fi distrugerea 
întregii omeniri.

Iată de ce prioritatea priori
tăților astăzi, pe plan mondial, 
o constituie eliminarea com
pletă. neintîrziată și pentru 
totdeauna a armelor de ex
terminare în masă din dotarea 
forțelor armate și realizarea în 
continuare 'a dezarmării totale,

CEAUSESCU
1

ca unic mijloc de a instaura o 
securitate reală pentru toate 
statele lumii.

Pentru toate aceste conside
rente, și noi — sportivii și ac
tiviștii sportivi din județul Te
leorman — vom. pronunța un 
hotărît DA în favoarea reduce
rii cu 5 la sută a armamente
lor, efectivelor si cheltuielilor 
militare, convinși fiind că noua 
inițiativă românească de pace 
va contribui esențial la edifica
rea unei lumi in care popoarele 
Terrei să se bucure — în egală 
măsură — de dreptul unanim 
la viață, la liniște și la pros
peritate.

HORI A CIOABĂ
președintele C.J.E.F.S. Teleorman

Stadionul
(Urmare âin pag 1)

In apărarea celui mai nobil ideal
Sportul are, printre elemen

tele sale definitorii, și acea 
trăsătură care aduce în prim- 
plan colaborarea, înțelegerea, 
prietenia, întrecerea într-o lu
me a păcii, a bunei înțelegeri 
pe toate planurile, promovînd 
înaltele idealuri ale muncii paș
nice.

Strălucitele initiative ale 
României socialiste, ale 
tovarășului NICOLAE
CEAUȘESCU, secretar general 
al partidului, au găsit un larg 
ecou în inimile noastre, ale tu
turor oamenilor muncii de la o- 
rașe și sate. Și noi, sportivii și 
tehnicienii care activăm în a®ast 
domeniu, ne facem o datorie 
patriotică spunînd hotărît DA 
pentru pace, pentru viață, pen
tru viitorul omenirii și adăugind 
cu tărie un NU cursej nebu
nești a înarmărilor.

în rîndul milioanelor de com- 
patrioți care, la apropiatul re
ferendum, își vor< exprima a-

ceasta supremă opțiune, ne vom 
afla și noi, antrenorii, profe
sorii de educație fizică și sport 
din Predeal. Am obținut în toți 
acești ani frumoase rezultate pe 
plan național și internațional. 
O vom face și mai departe, 
sportivii noștri fiind ca întot
deauna și neobosiți mesageri ai 
păcii în lume. Dovezile în acest 
sens sînt nenumărate și palpa
bile și în aceste zile cînd țara 
noastră a hotărît să reducă cu 
5 la sută armamentele, efective
le și cheltuielile militare, cînd 
întregul popor se pronunță pen
tru acest nobil ideal care este 
pacea pe pămînt. Inițiativa 
României se înscrie, astfel, cu 
litere de aur între acțiunile din 
acest An Internațional al Păcii, 
ca o pildă vie pe care, noi, ro
mânii, sîntem convinși, o vor 
urma și alte popoare.

prof. ION DUDU 
antrenor de schi la C.S.S. 

Predeal

I.lui D. Oprea (Timișoara) 
Georgiu (Cluj-Napoca).

FEMININ : CRIȘUL CSȘ 2 O- 
RADEA — MOBILA CSȘ SATU 
MARE 1—1 : 77—75 (42—43) și
62—80 (32—42). Partide ou mize, 
în care ambele echipe au evo
luat precipitat. Impărțindu-șl vic
toriile, toată lumea a fost mul
țumită. Au înscris : Chvatal 
27+19, Cutuș 22+11, Gali 5+11, 
Cioca 14+2, Gulias 3+10, Balogh 
2+6, Pop 4+0, Marchis 0+3 pen
tru gazde, respectiv Așteleanu 
25+20, Szocs 18+25, Leitner 9+21, 
Seneș 14+6, Bura 9+2, Banc 0+6. 
Au condus bine V. Gali (Timi
șoara) — AI. Columbeanu (Cluj- 
Napoca).

Ilie GHIȘA, coresp.

Clasamentul întrecerii mascu
line după ultimele restanțe :

1. Steaua 12 11 1 1227: 948 23
2. Din. Buc. 12 14 1 1233: 963 23
3. Farul C-ța 12 4 8 971:1202 16
4. Rapid Buc. 12 4 8 1044:1144 16
5. Dinamo Or. 12 3 9 1041:1190 15
6. ICED Buc. 12 3 9 1108:1177 15
7. Acad. Mii. 12 10 2 1117:1012 22
8. CSU Sibiu 12 8 4 993: 923 20
9* RAMIRA 12 6 6 998: 986 18

10. Polit. Iași 12 5 7 981:1018 17
11. Polit. Buc. 12 4 8 998:1049 16
12. „U“ Cj.-N. 12 3 9 1028:1127 15

SERIA I

1. Text. Buhuși 11 7 2 2 245-185 27
2. Relonul Săv. M 7 1 3 222-193 26
3. Oțelul Gl. 11 6 2 3 218-195 25
4. Mec. Fină 11 5 3 3 237-207 24
5. CFR Craiova 11 6 0 5 248-225 23
6. Vulturul PI. 11 5 1 5 215-226 22
7. Filatura Fcș. 11 5 1 5 237-240 22
8. Precizia Vs. 11 5 0 6 248-236 21
9. IT București 11 4 2 5 210-221 21

10. Argetex Pt. 11 5 0 6 219-236 21
11. Progr. Buc. 11 4 0 7 223-251 19
12. Olimpia Sbz. 11 1 0 10 192-299 13

SERIA A II-A

1. Constr. Tim. 11 9 0 2 248-214 29
2. Text. Zalău 11 8 1 2 316-223 28
3. „U“ Farmec 11 7 0 4 272-205 25
4. I.U. Oradea 11 7 0 4 209-199 25
5. A.E.M. Tim.. 11 6 0 5 209-195 23
6. Text. Sebeș 11 6 0 5 251-252 23
7. Electromotor 11 5 1 5 213-214 22
8. Gl. Bistrița 11 4 2 5 217-237 21
9. Nitramonia 11 3 1 7 219-246 18

10. Voința Rm. V. 11 3 0 8 194-241 17
11. Voința Sig. 11 3 0 8 208-278 17
12. Constr. Hd. 11 2 1 8 210-262 16

NOTA — Stabilirea locurilor 
pentru echipele aflate la egali
tate de puncte (în ambele serii) 
s-a făcut prin scăderea rezulta
telor obținute cu echipele care 
nu au realizat minimum 50 la 
sută din punctajul maxim, adică 
17 puncte.
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zarmare nucleară —, dusă cu 
consecventă de tara noastră, de 
președintele ei, să fie larg cu
noscute în întreaga lume, pre
tutindeni acolo unde 
tantii tricourilor cu 
pe piept se întrec. în 
nic. pe terenurile de
tineri de pe toate continentele

Am și eu un fecior. Octavi
an. inginer ca și mine care-mi 
calcă pe urme în echipa ce 
jp-a consacrat. Grivița Roșie, și 
in echipa națională. îi doresc 
să aibă parte de aceleași satis
facții pe care si eu le-am cu
noscut în condiții de pace. 
Sportul are nevoie de pace, 
precum viata de aer Iată de 
ce subscriu din toată inima la 
noua si strălucita inițiativă a 
președintelui Nicolae Ceausescu, 
referendumul din 23. noiem
brie. care prevede reducerea 
armamentelor. efectivelor 
cheltuielilor militare cu 5 
sută. Sînt sigur că unei aseme
nea idei generoase întreaga 
noastră națiune îi va da un vot 
unanim.

Ieri, la polo

Si 
la

DINAMO A ÎNVINS DIN NOU LA ORADEA
ORADEA. 19 (prin telefon). 

Și în cea de-a doua partidă — 
din cadrul etapelor duble — 
dintre principalele candidate la 
titlu, victoria a surîs dinamo- 
viștiilor bucureșteni : CRIȘUL 
ORADEA — DINAMO BUCU
REȘTI 7—10 (4—4, 2—3, 1-2,
0—1). Dinamo a reușit să se 
impună Si de astă dată în fața 
campionilor grație unui joc mai 
variat si mai eficace practicat 
în ultimele trei reprize. Or'ăde- 
nii, deși s-au zbătut mult, au 
jucat confuz, cu multe pase

greșite, nereușind să concreti
zeze de cîteva ori nici în su
perioritate numerică, ratînd co
pilărește. Publicul spectator a 
aplaudat cu căldură echipa di- 
namovistă 
amsamblu 
in această 
Garofeanu 
dan, Costrăș pentru Crișul. res
pectiv Moiceanu 4, Răducanu 3, 
Ațdelean 2, Ionescu. Au arbi
trat clujenii R. Timoc și V. 
Burdea.

V. SERE — coresp.

pentru jocul sau de 
superior, practicat și 
intîlnire. Au marcat:
3, Illeș, Fejer, Gor-

«mpiuaiiii ii niiCB) U INCHEKIilA IURIfUII
Duminică s-au încheiat pai fi

dele din turul Campionatului Di
viziei A de rugby. Iată cum a- 
rată clasamentele în 
grupe.

1. STEAUA
2. Știința Ptș.
3. Gri vița Roșie
4. CSM Sibiu
5. CSM Suceava
6. TC Ind. C-ța
7. Rulm. Bîrlad
8. Sportul Stud.
9. IAMT Oradea
0. Univ. Cluj-N.

SERIA a

cele două

0
1
1 
0
0
o
o 
o 
o 
o

27
22
22
19
19
17
15
15
13
11

II-a

1. DINAMO
2. Știința B. M.
3. Farul C-ța
4. Polit. Iași
5. Contact. Bz.
6. Gloria Arad
7. Gloria Buc.
8. Univ. Timiș.
9. M.G. Buc.

10. Rapid Buc.
Returul reîn 

minică.
• După cum ne-a informat co

respondentul nostru OI. Lazăr,

' 0
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5
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428- 78 
193- 45 
179- 72 
163-117 
132-132 
54-217 
68-270
84- 84
68-246
93-201

23
23
22
19
18
16
16
15
15
13 

du-

Universitatea 16 Februarie Cluj- 
Napoca, o veche participantă in 
Divizia A, a înregistrat duminica 
trecută prima el victorie dtn 
campionat (10—4 cu puternicul 
XV al CSM-ului din Sibiu) șl. 
totodată, primul el eseu (Nichita, 
celelalte puncte datorîndu-se lui 
Răcean — 2 l.p., respectiv Urdea 
— eseu). Echipa clujeană — care 
a pierdut în ultimul an cîțiva 
oameni de bază (Doja, Oroian 
ș.a.) — e pe punctul de a se 
redresa, așadar, Haide „U“ 1.
• trofeul SPORTUL. La în

cheierea turului campionatului, 
C. Popescu (Dinamo) ocupă pri
mul loc, cu 17 eseuri marcate, 
fiind urmat de coechipierul său 
Toader — 8. în continuare : Nis- 
tor (Știința CEMIN), Zafiescu 
(Dinamo) — 7. Tofan, Doja (Di
namo), Tudor (Buzău) - 
In întrecerea pe echipe, 
are un total de 76 de 
Steaua 36, Știința 
Baia Mare 31, Farul 30, 
nica Iași 22, CSM sibiu 
ința Petroșani 20 ș.a.m.d. 
precis transformer al sezonului — 
dinamovistiil Podărescu, cu 112 
puncte înscrise. D. Alexandru 
(Steaua) a marcat 85 puncte, T. 
Radu (Grivița Roșie) 80.

- 6 etc. 
Dinamo 

eseuri, 
CEMIN 
Politeh- 
21, Ști- 
Cel mai

ADMINISTRARĂ DE STAT LOTO PRONOSPORT INlOIMEAZi
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA PRONOEXPRES 
DIN 19 NOIEMBRIE 1986. Ex
tragerea I : 29 15 20 16 10 8 ; 
Extragerea a II-a : 36 3 4 43 
38 34. FOND TOTAL DE CÎȘ- 
TIGURI : 899.781 LEI. din care 
23.148 lei. report la categoria 1.
• Astăzi este ULTIMA ZI în 

care vă mai puteți exprima op
țiunile la tragerea LOTO de mîi- 
ne, vineri, 21 noiembrie. Mai
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0 II
BACĂU,

S.C. Bacău 
joc, de con 
care i-au a 
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min. 71. S 
corner, sutu 
de C. Solon

~ a înscris Ti

multe bilete, mai multe șanse de 
cîștig.
• Pe agenda săptămînii nu ui

tați a avea în vedere și atractiva 
TRAGERE LOTO 2 de duminică, 
23 noiembrie, precum și concursul 
Pronosport din aceeași zi.
• Invităm pe toți participanții 

cîștigători. ale căror bilete au 
fost deja omologate, să se prezin
te la casieriile plătitoare din re
țeaua Loto-Pronosport, pentru 
a-și ridica sumele de bani.

• Jucînd 
LOZ ÎN PLIC 
sistem de joc 
aveți surpriz 
toturism sau 
cîștiguri în l 
rile obișnuit 
Administrația 
nosport lansc 
siuni speciale 
dă cîștiguri 
fond special, 
eași constant 
vînzare, pute 
nerii unor ci 
apropiatelor



etapa a 13-a

)ASĂ PENTRU GAZDE
ie- „U“ CLUJ-NAPOCA 1 (0)
eș- STEAUA 1 (1)
’i“. Stadion „Municipal" ; teren
se. moale ; timp friguros, ceață ; 

lit, spectatori — circa 20 000. Șuturi :
ală 6—11 (P© Poarta • 3—5)- Cornere :

După pauză, presiunea local
nicilor s-a simțit. în maiorita- 
tea timpului, doar pînă în
preajma careului advers. în a-
ceastă parte a întîlnirii. la un
pas de gol au fost Lazăr. cars;
în min. 54, a reluat, cu capul
peste poartă: C. Gheorghe (șut
puternic, în min. 74), dar Li
liac a respins în corner. în 
min. 80. la mingea expediată 
puternic de Iovan, Liliac a a- 
cordat o nouă lovitură de colt. 
Pe fondul dominării Chimiei, 
Petrolul a contraatacat rareori 
si Ene a ratat în min. 60. de 
la 5 m. una din marile ocazii
ale partidei.

Pompiliu VINTILĂ

jp 7—5. Au marcat : BUCUR (min.
, 83 — din 11 m), respectiv LÂCA-
a ■ TUȘ (min. 23).

UNIVERSITATEA : CAVAI - 
>a- Dobrotă, Neamțu, MESZAROS. 
>uă Feșnic — L. Moldovan, MUJNAI, 
> I BUCUR — Cîmpeanu II, I. Mol- 
!Cj_ dovan (min. 66 Fîșic). Boeru.
>n.t STEAUA : stîngaciu — Iovan, 
' u Bumbescu, BELODEDICI, Weissen- 
Pe_ bacher — T. Stoica, BĂLAN (min.
e7 77 Bărbulescu), Balint, BOLONI 

Câj (min. 80 Cireașă) — Lăcătuș, Pi
lite, furcă.
S-a ' A arbitrat satisfăcător Gh. Con- 
iîte stantin (Rm. Vîlcea) ; la linie : 
mb Velea (Craiova) și C. Corocan

• (Reșița) — ultimul cu unele
UJ“ • inexactități.

Cartonașe galbene: MESZAROS, 
hi" BUCUR.
36- La speranțe : 0—1 (0—0).
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studenții aruncă totul în luptă, 
se autodepâșesc, sînt la condu
cerea jocului și. golul -egaliza
tor plutește la poarta lui Stîn
gaciu în min. 50, 54 și 60. La 
această din urmă fază, Boeru 
a fost faultat în careu, după 
părerea noastră, arbitrul însă 
a apreciat că a fost vorba de 
o simplă alunecare a acestuia. 
Oaspeții n,u mai au aplombul 
paselor din prima repriză. Ei 
sîut aceia care se precipită. 
Egalarea se produce. în min. 
83, cînd Bumbescu îl faultează 
pe Cîmpeanu II în careu și 
BUCUR transformă penaltyul 1 
1—1. Meciul se încinge puțin, 
Steaua forțând victoria. Ratează 
însă în min. 87. 88 și 89 golul 
victoriei. Și, astfel, universitarii 
realizează o remiză cât ... două 
puncte.

Stelion TRANDAFIRESCU

LOVITURĂ DE CAP
S.C. BACĂU 1 (1)
F.C. ARGEȘ 0

Stadion „23 August" ; teren 
bun ; timp friguros, cețps ; spec
tatori — circa 8 ooo. șuturi : 11—7 
(pe poartă : 6—2). Cornere : 7—5. 
A marcat VISCREANU (min. 33).

S. C. BACAU : ARVINTE — 
ANDRIEȘ, Borcea, Arteni, VIS- 
CKEANU — Burleanu. C. Solo
mon, Tismănaru (min. 88 Ivanov) 
— ȘOIMAN, Andronic, Fulga 
(min. 90 Penof).
F. C. ARGEȘ : Speriatu — Voi- 

eu, ȘTEFAN, STANCU, Tănase — 
Balaur II, Badea (min. 76 Fană), 
Aehim, JURCA — D. Zamfir 
(min. 67 Grigoriu). Radu II.

A arbitrat bine V. Titorov ; la 
linie : N. Țenea (ambii din Dro- 
beta Tr. Severin) și M. Nicu- 
lescu (București).

Cartonase galbene : STEFAN, 
BURLEANU, TISMANARU, D. 
ZAMFIR.

La speranțe : 0—1 (0—1).

mal. golul nu a fost validat 
pentru că băcăuanul era în 
ofsaid clar. Argeșenii au avut 
un final mai bun dar nu au 
reușit golul dorit din cauza ine
ficacității. iar cînd Jurcă. în 
urma unei lovituri libere exe
cutate scurt, a șutat năpraznic 
de la 17 m. tînărul portar Ar- 
vinte a fost pe fază (min. 87) 
Si a apărat.

Constantin ALEXE

SLATINA, 19 (prin telefon). 
Un meci jucat practic în jumă
tatea de teren hunedoreană, 
care n-a făcut altceva decît 
să. se apere 89 de minute din ... 
90 ! Prima ocazie clară a F.C. 
Oltului o notăm în min. 5 cînd 
centrarea lui Costin n-a putut 
fi fructificată, Georgescu re
luând balonul, cu capul, peste 
transversală. în min. 11, o lo
vitură liberă, de la 20 m, exe
cutată de Laurențiu. n-a pu
tut să-l învingă pe Ioniță, Pes
te patru minute, șutul lui Efti- 
mie e deviat în corner de por
tarul hunedorean. Din nou Io- 
hiță se remarcă în min. 29, 
cînd șutul la vinclu expediat
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OLIMPIA SATU MARE - POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 1-0 (0-0)

Miercuri, la Satu Mare, în 
meei-restanță din Divizia B, 
formația locală Olimpia a în
trecut pe Politehnica Timișoara 
cu 1—0 (0—0) prin punctul mar
cat în min. 74 de Szilaghi. 
(V. Covaci-coresp.)

A DECIS PLUSUL
Partida dintre Victoria si 

Universitatea Craiova a avut 
un început echilibrat, eu un 
joc mai mult de tatonare din 
partea ambelor echipe. Ceva 
mai incisivi aveau să devină 
mai iutii oaspeții, virfiul lor de 
atac. Biță, fiind oprit, în mim. 
15, prin fault din cursa peri
culoasă în care se-lansase si 
tot el punind'u-1 la grea în
cercare pe portarul Nițu în 
min. 19 printr-un șut plasat, 
în colțul lung.

In continuare, însă, inițiativa 
a fost preluată de cei de la 
Victoria, care au dominat teri
torial — în anumite perioade 
cu insistență — pînă la sfînși- 
tul reprizei. Deși l-au pierdiut 
încă din min. 7 pe unul din re
dutabilii lor oameni de atac, 
Augustin, care s-a accidentat, 
bucureștenii au întreprins vi
guroase acțiuni ofensive, reu
șind să deschidă scorul în min. 
28 prin ȚĂLNAR, care a exe
cutat impecabil o lovitură li
beră de la aproximativ 18 me
tri, ce l-a surprins pe Lung. 
Pînă ' atunci, portarul oraio- 
vean mai avusese emoții în 
min. 24, la puternicul șut al 
lui L. Săndoi. care a greșit cu 
foarte puțin ținta. Va mai avea, 
însă, și după aceea, in min. 33, 
la un șut al aceluiași Tălnar. 
în min. 37, cînd a' respins cu 
dificultate în corner mingea 
șutată de L. Săndoi. și în min. 
41, cînd — la excelenta cen
trare a lui Nica — Iordache (a- 
flat singur la 8-9 metri de 
poarta adversă) a ratat lovitu
ra de cap necesară. Spre fi
nalul reprizei, gazdele au mai ' 
avut o bună ocazie de gol la 
pătrunderea lui Balaur I în 
careul oaspeților, care a fost 
însă deposedat printr-o inter
venție ce a stîrnit controverse, 
arbitrul — aflat foarte aproape 
de fază — apreciind-o. totuși, 
ca regulamentară.

SPIRITUL OFENSIV
BUZĂU, 19 (prin telefon). 

Derbyul subsolului a parcurs, 
pe ansamblu, coordonatele an
ticipate. furnizînd o partidă 
extrem de disputată, de anga
jament. spiritul ofensiv fiind 
în prim-plan. cu contribuția 
ambelor echipe. încă din start 
gazdele preiau inițiativa în 
ioc. însă se precipită la con
strucție. Oaspeții îsi organizea
ză bine faza defensivă, res
ping intențiile ofensive ale 
Gloriei, intreprinzind si șarje 
de contraatac, unele de3tul de 
periculoase. Prima, in min. 5 
— voleu M. Pană si Cristian II 
scoate de sub bară. A doua. în 
min. 21 — ..bombă" a lui C. 
Pană de la 25 ni, care întil- 
neste ..transversala". Peste un 
minut. Stoichițâ are o bună si
tuație. dar șutează imprecis de 
lă 12 m. Gloria reușește să 
deschidă scorul în min. 25 prin 
TIMIȘ — șut plasat, jos Ia colț, 
la centrarea lui Trandafir. Rit
mul de joc este in creștere, 
fazele de poartă înmulțesc. 
Ia fel si ratările: Trandafir 
(min. 30). D. Sava (min. 35). 
Stoiciu (min. 39).

Imediat după reluare, în min. 
47. formația buzoiană se des
prinde prin golul lui PROFIR 
marcat din apropiere. Ia o in
decizie a lui Năstase. Flacăra 
nu renunță, menține echilibru] 
în ioc. este la un nas de a re
duce din handicap în min. 57. 
prin Badea. Dar se clatină din 
nou în defensivă, rămînînd fără 
replică. în min. 63. la o fază 
abil lucrată de Timiș si fina
lizată cu promptitudine de 
PROFIR. Buzoicnii combină 

89 DE MINUTE LA 0 SINGURĂ POARTĂ
de Georgescu e reținut. Cu trei 
minute înaintea finalului pri
mei reprize o acțiune rapidă a 
echipei gazdă e încheiată de 
Leța cu un șut pe jos, dar Io- 
niță se dovedește imbatabil.

Și mai consistente aveau să 
fie atacurile gazdelor la relua
re, dar claritatea lor a fost în 
suferință. Mare ocazie în min. 
47. dînd o pasă în adincime tri
misă de Minea îl lasă singur 
pe Pena, în 6 m, dar acesta ra
tează. în minutele 61 și 63, Mi-, 
nea iese din dispozitiv și ex
pediază două șuturi puternice 
din afara careului, dar balonul 
trece razant peste poarta hu
nedoreană. Primul șut pe spa
țiul porții al oaspeților (dar să
nătos) îl notăm, î.n min. 73, 
cînd Mateuț șutează violent, de 
la 25 -m, și Ciurea respinge cu 
dificultate in corner. La poarta 
cealaltă, în min. 82, Georgescu 
reia balonul, cu capul, din a- 
propiere. exact în... Ioniță. Și 
în min. 86 era să se producă 
lovitura de ... teatru : Gabor a 
„croșetat" trei adversari la cen
trul terenului, a scăpat singur 
și numai blocajul curajos al lui 
Ciurea a înlăturat pericolul. 
Ultima șansă a gazdelor s-a

DE INSISTENȚĂ
VICTORIA 1 (1)
UNIV. CRAIOVA 0

Stadion Dinamo ; teren foarte 
bun ; vreme închisă și rece : 
spectatori — circa 7 000. Șuturi : 
11—7 <pe poartă : 3—2). Cornere : 
4—12. A marcat : TĂLNAR
(min. 26).

VICTORIA : Nițu — Vlad (min. 
88 Mânu), ZARE, MIRE A, Topo- 
linschi — L. SĂNDOI, Ursu, Ba
laur I — ȚĂLNAR, Augustin 
(min., 7 Nica), Iordache.

UNIVERSITATEA î Lung — Ad. 
Popescu, E. Săndoi, RADA, Stă- 
nescu — Gh. Popescu, MĂNĂILĂ 
Irimescu (min. 70 O. Popescu) — 
Geolgău, Biță. Bîcu (min. 84 
Badea).

A arbitrat foarte bine Gr. 
Macavei ; la linie : E. Munteanu 
(ambii din Deva) și S. Necșu- 
lesCu (Tîrgoviște).

Cartonase galbene : TOPOLIN- 
SCHI.

La speranțe : 4—0 (2—0).

După pauză, echipa craiovea- 
n.ă reintră în teren mai decisă 
și devine mai activă în atac, 
în timp ce bucureștenii se re
trag tot mai vizibil în apărare 
pentru a-și menține avantajul 
luat. Jocul scade însă în cali
tate și ocaziile de gol devin 
destui de rare. Reținem, din a- 
ceastă a doua repriză, de partea 
oaspeților un șut foarte peri
culos al lui Geolgău ■ (min. 67). 
mingea trecînd de puțin pe 
lîngă stilpul porții adverse, și 
lovitura de cap a lui E. Săn
doi (min. 77), cind Nițu a res
pins cu dificultate în corner. 
Bucureștenii au avut, Ia rîndul 
lo-r, o bună ocazie de a mări 
scorul in min. 69. dar mingea 
bine șutată de Nica n-a nime
rit, totuși spațiul porții.

Gazdele obțin astfel o vic
torie prețioasă și meritată, în
deosebi pentru plusul lor de 
insistență și ocaziile din prima 
repriză, cu care se mențin pe 
un loc mai mult decît onora
bil în clasament.

Constants FIRANESCU

ÎN PRIM-PLAN
GLORIA BUZĂU 3 (1)
FLACĂRA MORENI 1 (0)

Stadion „Gloria" ; teren bun : 
timp închis ; spectatori — circa 
8 000. Șuturi : 18—16 (pe poartă : 
9—6). Cornere : 7—6. Au marcat : 
TIMIȘ (min. 25), PROFIR (min. 
47 și 63), respectiv C. MARCU 
(min. 78 — din 1,1 m).

GLORIA : CRISTIAN II — Co- 
mănescu, Mircea, STOICA, Tul
pan — Trandafir, TEODORESCU, 
STOICHIȚÂ — PROFIR, Stan 
(min. 70 Alexandrescu). TIMIȘ.

FLACĂRA : Nedea — Preda, 
BADEA, Dumitrescu. Mateescu 
(min. 23 Năstase) — STOICIU, D. 
sava, C. PANA, PARASCHIV — 
Gîngu, M. Pană (min. 46 C. 
Mareu).

A arbitrat bine J. Grama ; 
la linie : E. Mustață (ambii din 
București) șl Șt. Rotărescu (Iași).

La speranțe : 2—1 (0—1).

dezinvolt, tinerii urcă în prim- 
plan. iar in min. 66 Nedea 
respinge in extremis șutul 
lui Tulpan. Oaspeții sînt și ei 
Ia fel de insistent! în ofensi
vă și reușesc în min. 78 să 
reducă din diferență: C. Pa
nă este prins „între" de Comă- 
nescu și Mircea, penaltyul fi
ind transformat de C. MARCU. 
Se ioacă deschis, pînă în final 
mai notăm ocaziile lui Badea 
(min. 84) și Stoichită (min. 89). 
Relevantă ardoarea celor două 
combatante, ele ridicind nota 
spectaculozității acestei intîl- 
niri. si avînd. pe ansamblu, o 
evoluție superioară locurilor 
lor actuale din clasament.

Adrian VASILESCU

F.C. OLT 0
CORVINUL 0

Stadion .,1 Mai" ; teren bun ; 
timp închis, rece ; spectatori — 
circa 5 000 ; șuturi: 19—4 (pe poar
tă : 7—1). Cornere : 10—2.

F. C. OLT : Ciurea — Lauren
țiu, MINEA, Mihali, D. PETRES
CU — Costin (min. 73 Sorohan), 
Leța, EFTIMIE ' — Crișan, Pena, 
Georgescu.

CORVINUL : IONIȚA — Bar- 
dac, DUBINCIUC, Prigorie, Ba
dea — MATEUȚ, Meszaroș, Klein 
— GABOR. Bozga (min. 90 Cojo- 
caru). Văetuș (min. 70 Burlan).

A arbitrat foarte bine M. Con- 
stantinescu ; la linie : V. Alexan
dru sl T. Ionescu (toți din Bucu
rești).

La speranțe : 0—0.

derulat în ultimul minut de 
joc, cind Sorohan a șutat pu
ternic. cu pămîntul, dar Icni
tă a respins și de această dată. 
Un rezultat de egalitate care 
nedreptățește pe F.C. Olt, me
reu la cîrma jocului, dar nu pu
tem să subapreciem dăruirea 
cu care a abordat partida for
mația hunedoreană.

Gheorghe NERTEA

FINAL PALPITANT
BRAȘOV. 19 (prin telefon). 

Vrind să confirme victoria de 
ta Moreni. F.C.M. a început 
frumos, cu un joc gîndit. aeri
sit. cu multe pase si un marcaj 
strict (Bălan păzindu-1 pe Ha
gi). Vigoarea și inspirația gaz
delor i-au surprins pe studenți. 
care, de altfel, nici n-au con
tat o jumătate de oră ne Ha- 
gi, anihilat de un excelent* * * * 7 * * * Bă
lan. Golul lui AVĂDANEI (min. 
20) a însemnat o consecință lo
gică a dominării teritoriale a 
brașovenilor. Numai că valoa
rea rămîne valoare si, în min. 
32, HAGI a avut ua moment 
de sclipire, egalînd după o pa
să — cadou — de la Ștefănes- 
cu, trimițînd balonul peste 
Șanta, cuh bară.

Repriza a doua a fost mult 
mai zbuciumată, iar finalul ei 
de-a dreptul palpitant. După ce 
Barbu (min. 46) și Bozesan 
(bară. min. 47) au ratat, meciul 
părea să se îndrepte spre ega
litatea vizată de studenți. A 
fost însă suficient ca MOLDO
VAN-(min. 67) să fructifice pa
sa lui Cadar. adueîndu-i pe 
brașoveni din nou în avantaj, 
pentru ca spiritele să se încin
gă. la propriu și la figurat. Oas
peții au contestat vehement 
(pentru ofsaid) golul lui Mol
dovan. absolut regulamentar, 
arbitrul fiind apoi obligat să 
tempereze ..vîlvătaia" (cu Hagi 
într-o postură ne.dorită). ară- 
tînd cîteva cartonase galbene. 
Sportul Studențesc a izbutit să 
egaleze (BOZEȘAN, min. 81), 
părind din nou mulțumită cu 
un punct. Dar gazdele au vrut 
și au putut mai mult. Golul 
decisiv, realizat de același A- 
VĂDANEI (tnin. 84), dintr-o

VICTORIE CLARĂ
Obișnuiții tribunelor din Giu- 

lesti sînt supărati pe echipa 
lor, dovadă numărul mic de 
spectatori nrezenti ieri la în- 
tilnirea cu formația „vișiniilor". 
Cei absenți pot însă regreta că 
nu și-au ocupat locurile 
obișnuite, fiindcă meciul a fost 
alert, presărat cu mult faze de 
poartă.

Cei care încep mai bine sînt 
bucureștenii. Ei trimit primul 
șut în min. 4 prin Cioacă, 
imediat. Dumitru încearcă vi
gilenta lui Gîrjoabă cu un sut 
de la distantă. Dar minerii nu 
se lasă intimidați si. în min. 
7, Timofte trece pentru prima 
dată de Cîrstea. centrează lui 
Lasconi. urmează o lovitură cu 
capiii, din plonjon, a acestuia, 
dar Grigore deviază în corner. 
Jiul se dovedește mai pericu
loasă ne contraatac în timp ce 
Rapid combină mai mult. La 
un astfel de atac prelungit, la 
care au luat parte toate cele 
trei vîrfuri. apărarea Jiului 
este dislocată de schimburile 
iuti de mingi si GOANTĂ în
scrie cu un șut din careu (min. 
22). Opt minute mai tîrziu. Ti
mofte trece din nou de Cîrstea. 
se află singur în fata lui Toa- 
der. sutează (cu stîngul) destul 
de slab și portarul Rapidului 
respinge în corner. Putea fi 
2—0 în min. 32 (cînd Goantă 
ratează lovitura de la 11 m 
acordată de arbitru pentru 
faultul în careu al lui Neagu. 
care l-a „agătat“ pe Cloacă) 
sau 35 (cînd. pe rînd. Cioacă. 
Șt. Popa. Goantă si Tîrban au

DEFENSIVA PLOIEȘTEANĂ LA ÎNĂLȚIME
RM. VÎLCEA, 19 (prin tele

fon). Și aici, pe stadionul vil- 
cean. Petrolul a arătat că știe 
să aplice cu succes momentul 
defensiv. De altfel, rezultatul 
de egalitate consemnat la sfîr- 
șitul partidei este, în principal, 
rodul bunei evoluții a apărării 
petroliste, care — în frunte cu 
Liliac — a rezolvat multe si
tuații critice. Este adevărat 
insă că nici jucătorii Chimiei 
nu au găsit soluții oportune de 

_ a străpunge „reduta oloieștea- 
nă“. iar cînd. totuși, au ajuns 
în poziții favorabile de a fina
liza, fie că au greșit tir ta. fie 
că portarul Liliac a avut in
tervenții sigure.

în primele 45 de minute, 
gazdele au avut mai mult timp 
inițiativa. însă Carabageac, Te- 
leșpan și coechipierii lor au 
creat arareori breșă in apăra
rea adversă. Prima situație cri
tică la poarta lui Liliac am 
consemnat-o în min. 7. cind 
fundașul Lazăr. urcat in atac, 
a șutat puternic, de la 18 m. 
dar portarul ploieștean a res
pins în corner. în continuare, 
„duelul" dintre înaintașii Chi
miei și fundașii Petrolului s-a 
soldat doar cu cîteva lovituri 
de colt. în ultimele S minute 
ale reprizei. Petrolul a declan
șat trei contraatacuri deosebit 
de periculoase însă Ene (min. 
39). O. Grigore (min. 41) și din 
nou Ene (min. 42) au greșit 
tinta.

F.C.M. BRAȘOV 3 (1)
SPORTUL STUDENȚESC 2 (1)

Stadion Municipal : teren bun ; 
timp friguros, ceață ; spectatori
— circa 8 000. Șuturi: 9—7 (pe 
poartă : 5—3). Cornere : 6—5. Au 
marcat : AVADANEI (min. 20 și 
84), MOLDOVAN (min. 67), res
pectiv HAGI (min, 32) BOZE
ȘAN (mm. 81).

F.C.M. : Șanta — BALAN. ȘTE- 
FĂNESCU (min. 89 P. Lucian), 
Naghi, Mandoca — MOLDOVAN, 
AVADANEI, Mărgărit (min. 46 
Șulea) — BARBU, Cadar. KRA
MER.

SP. STUDENȚESC : Cristian I
— M. Mihail, Cazan, IORGULES- 
CU, Munteanu II (min. 84 Poio- 
gea) — Burchel, Gristea. BOZE
ȘAN, CORAȘ — HAGI. Terheș.

A arbitrat, în general bine, 
A. Gheorghe (P. Neamț) ; la li
nie : I. Roșu (Tg. Neamț) si Fi. 
Popescu (Ploiești).

Cartonase galbene : CORAS, .
MOLDOVĂN, SANTA. HAGI. .

La speranțe : 1—2 (0—1).

.................................. .....

lovitură liberă de la 25 m, a 
reprezentat o execuție superbă, 
o „bombă" care a izbit stilpul 
din stingă lui Cristian S si s-a 
dus la vinclu ! Au urmat cîte
va minute de fotbal rapid, pur
tat în viteză de la o poartă- 
la cealaltă, ambele echipe tre
cînd în min. 90 pe lingă mo
dificarea scorului : mai întîi 
Barbu a șutat în bară, dună 
care Moldovan (mutat la mar
caj. în locul lui Naghi) . a sal
vat. cu capul, de be linia por
ții. sulul lui Cazan.

Ooîdiu IOANITOAIA

ÎN GIULESTI
RAPID 3 (2)
JIUL PETROȘANI 0

Stadion Glulești ; teren bun ; 
timp închis, rece ; spectatori — 
circa 7 000. Șuturi : 13—8 (pe 
poartă : 12—4). Cornere : 14—7.
Au marcat : GOANTA (min. 22), 
ȚIRBAN (min. 41 și 88).

RAPID : Toader — MARINES
CU. Grigore, I. MARIN, cîrstea 
— GOANTA, Șt. Pona, Dumitru 
(min. 75 Țîră) — ȚÎRBAN. Cioacă 
(min. 78 Pistol), Manea.

JIUL : GÎRJOABA — B. Po
pescu, Neagu. V. POPA. Stana 
(min. 42 Sedecaru) — Bâlută. TI
MOFTE. Dosan — Henzel (min. 
31 Florescu), Vancea. Lasconi.

A arbitrat foarte bine Al. Mus- 
lățea (Pitești) ; la linie • Ad. Po- 
rumboiu si Al. Ren ehei (ambii 
din Vaslui).

La speranțe : 2—1 (1—n.

șutat la poarta lui Gîrioabă. 
dar fără rezultat). TÎRBAN va 
majora scorul in min. 41 eu o 
frumoasă lovitură de cap (pri
mul său gol pentru Rapid), 
dar Cioacă este cel ce a „fă
cut" faza și î-a oferit o ex
celentă minge de pe dreapta. 
După gol. încurajat de reușită. 
TÎRBAN. va juca din ee în ce 
mai bine si. în min. 88. va 
mări avantajul Rapidului, fruc- 
tificind o minge de ' la Țîră- 
De remarcat din aroasts narte 
a partidei, jocul bun al noilor 
intrafi la Rapid si cele două 
mari ocazii ale lui Man^a (min.
83 si 85).

Mircea TUDORAN

CHIMIA RM. VILCEA 0
PETROLUL PLOIEȘTI 0

Stadion „1 Mai" : teren bun ; 
timp frig și ceață : speelatori — 
circa 5 000. Șuturi : 10—6 (pe
poartă 7—1). Cornere : 12—2.

CHIMIA : V. Preda — Basno 
(min. 46 Suiceanu). Lazăr, M. 
Preda, CINCA — Iovan. Caraba
geac, C. GHEORGHE — Verigea- 
nu, Teleșpan, ANCUȚA.

PETROLUL : LILIAC — PAN- 
CU, BUTUFEI, ȘTEFAN, P. Gu- 
șe — Mocanu, Pitulice. O. Gri
gore — C. Ene, Drăgan (min. 56 
Hlncu), I. Gușe.

A arbitrat bine N. Volnea ; la 
linie : V. Anghelolu și M. Ton- 
cea (toți din București).

Cartonase galbene : IOVAN,
M. PREDA, O. GRIGORE.

La speranțe : 1—o (0—0) .



In meci amical de hochei

SELECȚIONATA DIVIZIONARĂ A-
DYNAMO WEISSWASSER 7-2

aw5 ii

Olimpiada de șah

IN:-x • ....

Aseară, pa patinoarul „23 Au
gust" din Capitală, Selecționata 
Divizionară A de hochei a în
vins, in meci amical, formația 
Dynamo Weisswasser. aflată pe 
primul loc, împreună cu Dy
namo Berlin, în campionatul 
R. D. Germane, cu 1—2 (1—1, 
3—1, 3—0). Antrenorul principal 
Al. Calamar și noul său ajutor, 
FI. Gheorghe, au aliniat de a- 
ceastă dată o echipă tînără, cu 
12 iucători de la Steaua. 3 de 
la Sport Club și cîte uinuil de la 
Dinamo Buc. și Dunărea, solu
ție care se dovedește promiță
toare. Desigur, chiar dacă e O 
partidă amicală de verificare, 
scorul acesta e de luat în sea
mă. dar el trebuie apreciat cu 
măsură, echipa oaspete fiind de 
club, chiar dacă e vorba de un

club care dă multi iucători re
prezentativei R.D.G. Reținem 
ca semnificativ, îndeosebi, jocul 
foarte bun al hocheiștilor noș
tri din finalul reprizei secunde, 
cînd și-au sufocat adversarii 
cu un presing de circa 13 mi
nute, acționînd colectiv, în vi
teză și pe poartă. înscriind de 
trei ori si mai avînd cel puțin 
tot atîtea ocazii, blocate de por
tarul de la Dynamo.

Marcatori: Horvath (min. 6), 
Daia (33). K. Antal (38 și 46), 
Burada (39), Gliga (56) și E. 
Antal (58), respectiv l’eschke 
(10) și Huntschke (29).

Au arbitrat corect, autoritar. 
M. Presneanu, ajutat de FI. Gu- 
bernu si M. Dinu. Astăzi, la 
ora 18,30 are loc a doua partidă.

Mircea COSTEA

DOUĂ DERBYURI DECISE LA LIMITĂ

HALTEROFILI! - PE TREPTELE CELE MAI ÎNALTE
(Urmare din pag. I)

perfectă (la smuls) și o tortă 
remarcabilă. în urmă cu două 
luni, la Campionatele Naționa
le de seniori el s-a prezentat 
nepregătit, reușind doar 315 kg, 
fapt pentru care a fost foarte 
aspru criticat. Desigur. inter
vențiile biroului F.R.H.. plus 
cele din presă, au fost bine în
țelese! Andrei s-a pus pe o 
muncă intensă, serioasă, pregă- 
tindu-se cu abnegație pentru a 
dovedi că „episodul" de la 
Campionatele Naționale n-a 
fost decît întîmplător. Si el a 
izbutit s-o dovedească la Sofia, 
totalizînd 350 kg — cu 35 kg 
mai mult decît la Cluj-Napoca! 
Sîntem convinși că multiplul 
nostru campion mondial de 
juniori îsi ooate îmbunătăți 
mult performantele, grație ta
lentului si a unei mari rezerve 
de forță pe care le posedă. în 
același timp, sîntem datori să-i 
amintim că. la numai 20 de 
ani. pregătirea „non-stop". me
reu serioasă e singura care-I 
poate urca. în viitorul apropiat, 
pe trente și mai înalte ale mă
iestriei sportive.

Ceilalți 4 sportivi români 
s-au comportat, la rindul lor. 
onorabil. Dumitru Ncgrcanu 
(Steaua) — 18 ani. locul 4 la 
cat. 56 kg; Constantin Urdaș 
(Dinamo) — locul 6 și Petre 
Becheru (Steaua) locul 7 —
ambii la cat. 82,5 kg. și Vasile 
Groapă (Steaua) — locul 7 Ja 
cat. 110 kg. La prima impresie, 
unele poziții în clasament par 
modeste, dar trebuie să avem 
In vedere că. la toate catego
riile au luat startul cel puțin 
20 de concurenți! Să mai sub
liniem că Urdas. în ciuda fap

tului că a concurat accidentat 
(rănindu-se la încălzire la pal
mele ambelor miini). a dat do
vadă de o admirabilă voință, 
în asemenea condiții, el s-a 
apropiat la numai 2,5 kg de 
recordul tării, pe care-1 deține 
cu 372,5 kg. Petre Becheru a 
dovedit o revenire in formă 
(record personal: 370 kg), sta
bilind un nou record al tării 
la „aruncat" cu 210 kg.

Acestea au fost în linii mari
comportările celor șapte repre
zentanți ai noștri (foarte multe 
țări au luat startul cu zece 
sportivi, dar s-au clasat in ur
ma echipei române: Ungaria. 
R. D. Germană. Polonia. R. P. 
Chineză).

Si iată unele concluzii. Este 
Îmbucurător faptul că cinci 
halterofili români s-au clasat 
printre primii șase la o cate
gorie sau alta. Toți aceștia au 
marele avantaj al tinereții, și
deci, al perspectivelor r*ntru 
rezultate și mai bune în viitor. 
La ora actuală, in lotul de hal
tere există un ccliiiibru valoric,
mai multă omogenitate pe ca
tegorii (la cei mal ușori — 
Czanka si Negreanu, la cei de 
greutate medie — Socaci și 
Urdaș, iar la cei grei — Nicn 
Vlad). Dar sint 4 alți tineri 
talentați care trebuie pregătiți 
cu grijă și răbdare (Sîrhii, Ke- 
reki, Szasz, Calici, Tufă si 
multi alții). Se impune. în con
tinuare. din partea federației 
de specialitate, a cluburilor șl
asociațiilor 
la nivelul 
o selecție

sportive, 
loturilor 
exigentă,

îndeosebi 
naționale 
o muncă

intensă, fără întrerupere în tot
timpul anului, pentru ca spor
tul halterelor din tara neastră 
să progreseze necontenit.

TURNEELE CAMPIONATULUI
(Urmare din pag. 1)

lia Deică), MihaeH Marian, 
Felicia Popescu (Mariana Mi
ron). Victoria Banciu, f'ristina 
Buznosu, Corina Holban — a 
marcat apoi cea de 3 cincea 
victorie în turneu: 3—0 (5, 11, 
14) cu PENICILINA IAȘI, ră- 
mînînd neînvinsă aici. Dar ele
vele lui Mugur Niculescu după 
ce au abordat locul cu decizie 
Si și-au dominat clar adversa
rele în setul I. s-au relaxat 
prematur, inviți ndu-le pe ie- 
sence la inițiativă. Acestea au 
echilibrat întâlnirea și. dacă 
nu greșeau exasperant în fina- 
lurile seturilor II si III. puteau 
obține un rezultat mai ștrins. 
Mai cu seamă pentru că în fi
nalul ultimului set au condus 
cu 14—12. ratînd in si te va rîn- 
duri mari sanse de cfstlg. în 
prestația eene^'ă a formației 
ieșene, din rîndul căreia o e- 
volutie mai bună au avut Ta
tiana Popa si Marcela Olteanu, 
a contat foarte mult imprecizia 
preluării din servicii îndeosebi 
Daniela Donc'nl =t dir> atac.

Turneul a fost încheiat de o 
partidă spectaculoasă din toa
te punctele de vedere. în care 
s-a luntat cu miiloace tehni- 
co-tactice remarcabile ambele 
combatante meritînd felicitări: 
C.S.U.-I.M.N. GALATI — DI
NAMO BUCUREȘTI 3—2 (10,
—14, —13, 12. 5). O confruntară 
care a satisfăcut exigentele pu
blicului și ale speniallstflor. 
dramatică în patru din cele 
cinci seturi. Din nou calitatea 
jocului a stat in m’na coordo
natoarelor (Crina Răută și. res-

DIVIZIEI A DE VOLEI (f)
peCtiv. Otilia Szentkovics), 
care au fost excelente. N-au 
lipsit elementele de suspans 
și întorsăturile de situații pe 
tabela de scor. Gălățencele, 
mai legate în sextet, au fost 
stăpîne — de justețe — în pri
mul set, speculînd și o pre
luare mai nesigură la adver
sare, apor s-au detașat în ac
tul II la 14—9, ajutate de gre
șelile în lanț la serviciu ale 
dinamovistelor. Din acel mo
ment. însă. Dinamo si-a sporit 
instantaneu prestația, a cîștigat 
setul . în prelungiri si pe ur
mătorul de la. . . 13—9 (în care 
conduseseră cu 8—1) ! La rîn
dul lor gălățencele s-au revan
șat in setul următor, prin care 
au restabilit egalitatea, iar în

U.R.S.S. - România 2-1 (f).
Derbyul feminin al rundei a 

4-a din cadrul Olimpiadei de șah 
de la Dubai a opus reprezentati
vele U.R.S.S. și României, tntîlnl- 
re dîrz disputată, în care decizia 
a survenit la prima masă, unde 
campioana mon'dială Maia Cibur- 
danidze a cîștigat în fața repre
zentantei noastre Margareta Mu- 
reșan. Celelalte două partide, Da
na Nuțu — Elena Ahmîlovskaia 
și Elisabeta Polihroniade — Nana 
Aleksandria, s-au încheiat remi
ze. învingătoare cu 2—1, sovieti
cele trec în fruntea clasamentu
lui, devansînd cu o Jumătate de 
punct pe șahistele noastre, foste 
lidere. In alte înt-îlniri s-au înre
gistrat rezultatele : Ungaria —
Iugoslavia 1—2 ; R.P. Chineză — 
Bulgaria 2,5—0,5 ; Franța — An
glia 0,5—2,5 ; Spania — Elveția 
1,5—1,5 ; Grecia — Polonia 0—3 ; 
R.F.G. — Indonezia 2,5—0,5. în 
clasament : U.R.S.S. 10 p, Româ
nia, R.P. Chineză, Iugoslavia 9,5 p, 
Anglia 9 p. Polonia, Ungaria 8,5 p 
Echipa noastră întîlnește pe

UR.S.S. - Ungaria 2,5-1,5 (m)
cea a R.P; Chineze, în a 5-a run
dă.

Un meci-derby și în turneul 
masculin, unde s-au întîlnit frun
tașele clasamentului : U.R.S.S. — 
Ungaria 2,5—1,5 (Karpov învinge 
pe Ribli, remize Portisch — Kas
parov, Sax — Sokolov, Vaganian 
— Adorjan). Și aici, echipa sovie
tică trece în frunte, cu avans mi
nim. Un nou rezultat de egalitate 
a fost înscris pe fișa echipei ro
mâne : 2—2 cu Scoția. A cîștigat 
Ghindă, a pierdut Stoica, remize 
au făcut Șubă și Gheorghiu. Alte 
rezultate : Anglia — S.U.A. 2,5—
1.5 ; Indonezia — Iugoslavia 1,5—
2.5 ; Cuba — R.F.G. 2,5—1,5 ; Bra
zilia — Franța 1—3, Egipt — R.P. 
Chineză 0,5—3,5 ; Islanda — Aus
tralia 1—3 ; Bulgaria — Belgia 3,5 
—0,5 ; Cehoslovacia — Bangla
desh 3,5—0,5. Primele clasate sînt 
U.R.S.S. 13,5 p. Iugoslavia 13 p, 
Anglia, R.P. Chineză, ungaria
12.5 p, Cuba, Bulgaria, Franța, 
Finlanda 12 p. Echipa României 
are 10,5 d șl va întîlni Grecia.

în C. C. E. la
„II" CLUJ-NAPOCĂ ÎN GRUPĂ

In urma tragerii la sorți efec- - 
tuatâ la Munchen, echipa femi
nină de baschet Universitatea 
Cluj-Napoca va evolua în grupa 
A a sferturilor de finală ale 
C.C.E.. alături de formațiile Pri- 
migi Vicenza (actuala deținătoa
re a C.C.E.). Dinamo Novosi
birsk (cîștigătoarea Cupei Liliana 
Ronchetti) și Partizan Belgrad. 
Din grupa B fac parte : Levski- 
Spartak Sofia. Sparta Praga, Sta
de Francais Versailles si Agon 
Dusseldorf.

în partidele tur. Universitatea 
va juca în ordine cu : Primigi (3 
decembrie, la Vicenza), Partizan

baschet feminin

CU OETINĂTOAAELE ÎROFEEIOR
iii decembrie, la Belgrad) și Di
namo (8 ianuarie, la Cluj-Napo
ca). Partidele retur vor avea loc 
în zilele de 14, 22 și 29 ianuarie 
1987.

AVANCRONICĂ HIDEUNALA
• La tradiționala cursă interna

țională de patinaj, oe se desfă
șoară anual de-a lungul a 200 km 
pe lacurile înghețate ale Olandei, 
și-au anunțat participarea încă 
de pe acum peste 30 000 de concu
renți. Organizatorii acestui su- 
permaraton pe gheață au sarcina 
ingrată de a tria numărul parti- 
cipanților pînă la jumătate, con
form regulamentului întrecerii 
numărul concurenților neputînd 
depăși 15 000.
• Participants la întrecerile de 

bob și sanie din cadrul Jocurilor 
Olimpice de iarnă de la Calgary 

— 1988 vor putea să se acomodeze 
cu noua pistă olimpică cu prile
jul a trei concursuri internaționa
le ce se vor desfășura în cunos
cuta stațiune canadiană. Primul 
dintre acestea se va desfășura în 
acest an, la sfîrșitul lunii noiem
brie, iar celelalte două sînt pro
gramate în lunile februarie și no
iembrie ale anului viitor.

cel decisiv au fost debordante. 
Au evoluat echipele : C.S.U.-
I.M.N. GALAȚI : Crina Răută, 
Speranța Gaman, Ileana Ber- 
dilă, Cristina Buzilă, Dana Sîn- 
georgean, Daniela Dinică (Ga
briela Cojocaru, Daniela Moca
nii, Lucia Tocaci) ; DÎNAMO : 
Doina Dimofte, Ani Ene, Geor- 
geta Ene, Otilia Szentkovics, I- 
rina Velicu. Doina Moroșan 
(Dana Coșoveanu, Cristina Pîrv, 
Mirela Pavel, Alina Praiea).

Partidele au fost conduse co
rect de brigăzile Gh. Ferariu — 
D. Blaha, CI. Murgulescu — N. 
Dobre și D. Octav — N. Ga
leș eanu.
1. Univ. C.F.R. 15 13 2 41:13 28
2. Dacia 15 1(1 4 33:19 2G

3 . C.S.U.-I.M.N. 15 9 6 34:25 24
4 . Dinamo 15 5 10 25:35 20

5. CSM Libertatea 15 4 11 18:38 19
6. Penicilina 15 3 12 17:38 18

FLACĂRA ROSIE CONDUCE PLUTONUL SECUND
BUCUREȘTI. O nou'ă victorie, 

în ultima zi a turneului grupei 
a Il-a valorice din sala Olim
pia, pentru FLACARA ROȘIE 
BUCUREȘTI, de astă dată în 
fata echipierelor de la CAL
CULATORUL BUCUREȘTI. Du
pă un meci de mare luptă, cu 
multe faze de volei adevărat, 
elevele profesorului C. Stan, 
posesoare ale unei apărări în 
linia a doua de-a dreptul im
penetrabile. au reușit'să cîstige 
cu 3—2 (—4, 6, 12, —13 10).
Au excelat : Nicuîina Bujor, 
Corina Olteanu si Cornelia Col- 
da, pentru care nici o minge 
nu a fost aprioric pierdută. De 
cealaltă parte a fdeului. jucă
toarele de la Calculatorul s-au 
străduit foarte mult, dar jocul 
mai slab în apărare a fost de
cisiv. De la învinse s-au re-

marcat : Paula Păvăloais și, 
parțial Mirela Zanfir

Victorie, cea de a patra (!), 
în turneu și pentru OLTCIT în 
partida cu GIGCL. Scor : 3—1 
(6, —11, 12, 9). Astfel, craioven- 
cele ocupă în clasamentul gru
pei a Il-a valorice un neaștep
tat loc 3. De la învingătoare 
s-au detașat Lucretia Mirea și 
Mirela Neculiță, iar de la în
vinse Dana Nicolescti-Ninacs. 
In ultima partidă, FARUL — 
CHIMIA RM. VÎLCEA 3—0 (11, 
6, 7).

Gh. LAZAR
7. Flacăra Roșie 15 11 4 38:22 26
8. Farul 15 10 5 34:21 25
9. Oltcit 15 8 7 34:28 23

10. Calculatorul 15 8 7 31:29 23
11. GIGCL 15 5 10 26:35 20
12. Chimia 15 3 12 14:42 18

TURNEUL DE VOLEI OE LA OSAKA
TOKIO (Agerpres). — Tur

neul internațional masculin 
de volei de la Osaka, Cupa Ja
poniei, a fost cîștigat de selec
ționata S.U.A. — 14 puncte, ur
mată în clasamentul final de 
echipele U.R.S.S.. Japoniei — 
cu cîte 12 puncte. Suediei — 11 
puncte, R.P. Chineză, Coreei 
de Sud — cu cîte 10 p. Brazi
liei — 8 p și Canadei 7 p.

în ultima zl a competiției, 
selecționata S.U.A. a învins cu 
scorul de 3—2 (12—5, 5—12,
12—7, 11—12, 12—9) formația 
Japoniei. iar reprezentativa 
U.R.S.S. a întrecut cu 3—0 
(12—5. 12—3. 12—6) echipa Bra
ziliei.

• TELEX O TELEX O
ATLETISM • Irlandezul Mike 

O’Reilly a terminat învingător în 
maratonul de la Columbus (O- 
hio), fiind înregistrat pe distan
ța de 42,195 km cu timpul de 
2h 13:18. Pe locul secund s-a cla
sat kenyanul Gabriel Kamau — 
2h 14:53.

AUTOMOBILISM $ După două 
etape, în competiția ce se des
fășoară în Anglia, probă contînd 
pentru Campionatul Mondial de 
raliuri, pe primul loc al clasa
mentului a trecut pilotul suedez 
Mikael Eriksson („Lancia Mar
tini"). îl urmează, la numai 2 
secunde, compatriotul său Timo 
Salonen („Peugeot").

CĂLĂRIE © Proba clasică pe 
echipe „Cupa Națiunilor" din 
cadrul concursului de la Toronto 
a fost cîștigată de selecționata 
Angliei, urmată de formațiile Ca
nadei, S.U.A. și Franței.

LUPTE ® Concursul de „greco- 
romane" de la Chicago s-a în
cheiat cu victoria selecționatei 
U.R.S.S., urmată de formațiile 
Ungariei, S.U.A., Cubei și Japo
niei. în. ultimul meci al com
petiției, luptătorii sovietici au 
întrecut cu 10—0 formația S.U.A. !

TENIS • în primul tur, la 
Bergen (Norvegia), suedezul Pe
ter Cârlsson l-a eliminat cu 7—3, 
6—3 pe mexicanul Leonardo La- 
valle, iar americanul Jeff Kla- 
parda l-a întrecut cu 3—6, 6—2, 
6—3 pe compatriotul său Andy 
Kohlberg. • în finala turneului 
de la Buenos Aires, americanul 
Jay Berger l-a întrecut cu 6—3, 
6—3 pe argentinianul Franco Da
vis. • în concursul de la Hous
ton (Texas) indianul Ramesh 
Krishnan l-a eliminat cu 6—3,
6— 4 pe americanul Jim Grabb. 
Alte rezultate : Scanlon — Anna- 
cone 7—6, 6—0 ; Davis — Donnelly
7— 6, 6—3 ; Teltscher — Hooper 
7—6, 7—6, Holes — Wostenholme 
4—6, 7—6, 6—0.

Masters-ul feminin
FAVORITELE — FĂRĂ PROBLEME.,,

în ziua a doua a Turneului 
campioanelor la tenis, ce se des
fășoară la Madison Square Gar
den din New York, Martina Na
vratilova (cap de serie nr. 1) s-a 
ridicat la nivelul valorii sale, 
dispunînd cu 6—3, 6—0 de suedeza 
Catarina Lindquist (23 de anl), 
căreia nu i-a dat nici o șansă în 
ceva mai mult de o jumătate de 
oră... în aceleași coordonate s-au 
desfășurat și celelalte două me
ciuri ale zilei : Mandlikova (nr. 3) 
— Phelps 6—2, 6—4 și Shriver (nr. 
5) — Reggi 6—3, 6—1.

Fotbal meridiane— — — — - — — — T—-* — — — —  
MECIURI OFICIALE

• Marți și miercuri s-au des
fășurau numeroase jocuri oficia
le. Astfel, in C.E. de tineret, la 
Halle, R. D. Germană a dispus 
cu 1—0 (0—0) de selecționata 
Franței, prin golul marcat de 
Forster (min. 58). în această gru
pă (a 3-a), în clasament conduce 
R. D. Germană cu 3 p, urmată 
de Franța și U.R.S.S. cu cîte 2 p 
și Norvegia 1 p (toate cu cîte 
2 jocuri).

• în preliminariile J.O. (gr. 5), 
la Anvers, echipa Austriei a re
purtat o prețioasă victorie în 
fața reprezentativei Belgiei : 3—2 
(2—2). Au înscris : Zsak, Spiel- 
mann și Werner pentru învingă
tori, respectiv Beugriies și Go
osens. în clasament conduc Ceho
slovacia și Austria cu cîte 2 p 
(1 j), urmate de Belgia 2 p (3 j), 
Finlanda 0 p (1 j). Iugoslavia 
n-a susținut nici un meci.

• In meci amical la Bourges 
(Franța), între selecționatele o- 
limpice ale Franței și R. D. Ger
mane ' scorul a fost egal : 1—1 
(1—1). Au marcat Halata pentru 
oaspeți, respectiv Fernier, din 
11 m.

CAMPIONATE

Șl CUPE NAȚIONALE

FINALA CUPEI MAROCULUI. 
La Rabat : Far Rabat — DHJ El 
Jadida 3—0 (2—0). Echipa Far 
(antrenată de brazilianul Jose 
Faria) a cucerit pentru a doua 
oară consecutiv trofeul.

SURPRIZA DE PROPORȚII ! 
în optimile de finală ale Cupei 
R. F. Germania. Fortuna Diissel- 
dorf, codașa clasamentului din 
„Bundesliga", a eliminat pe cam
pioana „en titre". Bayern Mtin- 
chen, cu 3—0 ! ! Au marcat : Du- 
send (min. 70), Preetz (min. 88) 
și Bockenfeld (min. 90).

AUSTRIA Viena, fruntașa cla
samentului în campionatul aus
triac, a susținut derbyul etapei

cu Rapid Viena. Scor : 1—1. F. C. 
Tyrol a dispus cu 4—2 de L.A.S.K. 
în clasament, după 20 de etape 
conduce Austria Viena cu 30 p, 
urmată de F. c. Tyrol cu 27 p 
și Rapid Viena cu 26 p. Alte 
rezultate : Wiener Sportclub — 
Austria Klagenfurt 6—0 ; Grazer 
A. K. — Admira Wacker 0—0, 
Eisenstadt — Vienna 2—0, Voesit 
Linz — Sturm Graz 1—0. Pe ul
timul loo în clasament (12) se 
află Austria Klagenfurt cu 7 p>

CAMPIONATUL Luxemburgului 
a ajuns la cea de a 10-a etapă. 
Lidera clasamentului. Jeunesse 
d’Esch, a cîștigat doar cu 1—0 
în fața ultimei clasate, C. S. Pe
lage. Alte rezultate mai impor
tante : Dudelange — Spora Lu
xemburg P—5, Progres Nieder- 
corn — F. C. Wiltz 3—0. Pe pri
mele locuri : Jeunesse d’Esch 18 
p, Avenir Beggen 16 p.

DUPĂ 29 DE ETAPE* în cam
pionatul U.R.S.S. conduce Dina
mo Moscova — 36 p (două jocuri 
mai puțin disputate), urmată de 
Spartak Moscova — 35 p și Ze
nit Leningrad — 33 p (un meci 
mai puțin disputat). Rezultate : 
Spartak Moscova — Ararat Ere
van 6—2 ; Dnepr Dnepropetrovsk 
— Torpedo Kutaisi 2—0 ; Dinamo 
Minsk — Zenit Leningrad 1—2 ; 
Dinamo Moscova — Neftci Baku 
2—1 ; Dinamo Kiev — Jailghiris 
Vilnius 0—3 (!) ; Torpedo Mosco
va — Metallist Harkov 1—0.

• La Budapesta a început un 
turneu în sală. . în prima zi : 
Belgia — Spania 4—3. Ungaria — 
Peru 8—3, Italia — Brazilia 2—1, 
Olanda — S.U.A. 4—1.

LUPTA STRÎNSA în campiona
tul Belgiei. După 11 etape, pe 
primele locuri. se află Anderlecht 
și F. C. Bruges cu cîte 19 p. 
Le urmează Standard Lifcge, Lo- 
keren și Beveren cu cîte 15 p. 
Rezultate : Antwerp — Ander
lecht 1—4. Lokeren — Serai ng
2— 1, Malines — La Gantoise 
4—1 !, F. C. Bruges — Molem- 
beek 5—1. Beerschot — Courtrai
3— 1, Standard — Charleroi 0—2 !, 
Racing Jet — Berchem 2—0, F. C. 
Lidge — Cercle Bruges 1—0.
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