
In „Cupa Cupelor" la volei (m)

DINAMO BUCUREȘTI - D.H.G. ODENSE 3-0
Steaua, învingătoare In C. C. E.

Sala Dinamo din Capitală a 
găzduit duminică după-amiază 
întâlnirea internațională de vo
lei masculin între Dinamo 
București si DUG Odense 
(Danemarca) — întîlnire ce re
prezintă debutul echipei bucu- 
reștene în noua ediție a com
petiției continentale „Cupa Cu- 
DuJor“. .

Așa cum se anticipa, Dmamo 
pornea favorită si jucătorii ei 
nu s-au dezmințit, obținînd o 
victorie confortabilă cu 3—0 
(5, 0, 4) în numai 47 minute de 
joc. .Scorul net Înregistrat de 
echipa antrenată de Marian 
Tăușescu și Cornel Oros se 
explică în primul rînd prin 
prestația superioară, tehnică, a 
voleibaliștilor noștri. Căta-Chi- 
țiga, într-o îmbucurătoare re
venire de formă după absența 
sa de un an. a fost coordona
torul dorit, Pop a avut multe 
reușite în atac, punctând de 
multe ori decisiv prin „bom
bele" sale. Rotar —- tînărul 
„care vine" — avînd si el rea
lizări frumoase, unele prin 
servicii din săritură, cînd a 

Vrîncuț punctează, depășind blocajul danez.

Ieri, In Divizia A de fotbal

F C. OLT Șl „U" CLUJ-NAPOCA, PERFORMERELE ETAPEI
• Corvinul a realizat cel mai mare scor al „rundei- ® a întrecut pe Dina* 
mo H Flacăra Moreni, puncte prețioase în tentativa de păstrare a contactului cu 
plutonul O Astăzi, partida a noua a etapei, F.GM. Brașov — Univ, Craiova

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

realizat puncte A doua expli
cație a scorului este aceea că 
adversara de ieri a lui Dinamo 
a fost un partener fără mari 
pretenții, lipsit de experiețiță, 
datorită îndeosebi tinereții 
componenților săi. Doar Lyo 
și Ostergaard — component! ai 
naționalei daneze — s-au ară
tat mal compleți, mai produc
tivi.

Arbitri Ezra Cohen (Israel) 
— Dumitru Vaslle (România) 
au arbitrat foarte bine.

Formațiile : DINAMO BUCU
REȘTI — Căta-Chițiga (Geor
gescu), Vrfncuț, Rotar, Pop, 
Drăghici. Gtrleanu ; D.H.G. 
ODENSE — Villumsen, Lyo, 
Henningsen (Jensen), , Agerso 
(Wanserud), Ostergaard, Ene- 
voldsen (Kjergaard).

Modesto FERRARINI

© Tot ieri, Ia Tel Aviv, 
în Cupa Campionilor Europeni, 
Steaua București a întrecut for
mația Hapoel Bat Yam (Israel) 
cu 3—0 (returul, în ambele 
competiții, va fi peste o săp
tămână). '

Preletari <Sn tute Write, Jjț»
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OTILIA BĂDESCU Șl VASILE FLOREA, 
CAMPIONI LA TENIS DE MASĂ

în cele mai importante

partide de sîmbâtă
ARAD, 7 (prin telefon). După 

trei zile de frumoase și intere
sante dispute, ediția 1986 a 
Campionatelor Naționale in
dividuale de seniori la tenis 
de masă au luat sflrșit în Sala 
sporturilor din localitate, pe 
podiumul de premiere ureînd, 
cu adevărat, cei mai tn for
mă sportivi ai momentului. 
Drumul spre vîrful ierarhiei 
n-a fost ușor pentru nici unul 
dintre concurenți, favorițli 
suportlnd asaltul ambiției mul
tora dintre out-sideri, care, nu 
de puține ori, au răsturnat, cal
culele hlrtiei, astfel că față de 
ediția precedentă, s-au produs 
și destule schimbări tn clasa
mente (cu precădere între locu
rile 2—6). Așadar, au cucerit 
titlurile : Otilia Bădescu (Spar- 
tac CSȘ 1 București) si Vasile 
F’.orea (Universitatea ASA 
Craiova) — simplu, ei situln- 
du-se în continuare pe primul 
loc, Emilia Ciosu (Spartac CSȘ 
1 București), Maria Bogoslov 
(Metalul CSȘ Rîmnicu Vîlcea) 
— marea surpriză a competi
ției — și Vasile Florea (Uni
versitatea ASA Craiova), An
dras Fejer (Tehnoutilaj Odor- 
heiu Secuiesc) — dublu.

începută vineri după-amiază 
si Încheiată duminică la prfnz. 
proba de simplu, desfășurată 
după un sistem cu eliminări, 
calificări și recalificări, a ofe
rit jocuri atractive, mai ales 
atunci cînd s-a ajuns în faze

le superioare. în competiția 
feminină, Otilia Bădescu a ma
nifestat o superioritate evi
dentă, fiind pusă de prea pu
ține ori în dificultate șl obți
nînd victorii suficient de leje
re, deși a întîlnit sportive 
foarte bine cotate : Liana Mă- 
cean-Heim, Maria Bogoslov, 
Kinga Lohr, Emilia Ciosu. O 
frumoasă surpriză a constitui
t-o Emilia Ciosu, finalistă anul 
acesta, partida-cheie fiind sus
ținută în compania Măriei AJ- 
boiu, pe care a depășit-o după 
unul dintre cele mai frumoase 
meciuri ale campionatulut 
Prezența în finala masculină 
a Iui Vasile Florea și a lui 
Andras Fejer nu a surprins, ei 
mareînd o superioritate evi
dentă. Meciul decisiv, de foar
te bun nivel tehnic, a fost pre
sărat și cu numeroase mo
mente de suspans, craioveanul 
avînd un plus în ceea ce pri
vește valorificarea serviciului 
(II : 11—9. 14—11, 15—15, 18— 
15, 19—18, 21—18 ; III : 15—5,
16—7, 18—18, 19—19, 21—19 ; IV : 
19—15, 19—19, 21—19).

Fără îndoială, însă, cea mai 
frumoasă întîlnire a campiona
tului a fost finala la dublu fe
minin, în care Ma>ia Alboiu și 
Otilia Bădescu, medaliate cu 
bronz Ia C.E. de senioare, ple
cau ca favorite indiscutabile, 
fapt întărit în primul set: 21—8, 
Din acest moment însă, a în
ceput un adevărat festival de 
„contre", schimburi prelungite, 
cu mingi salvate in extremis și 
returnate din poziții considerate 
imposibile. Emilia Ciosu și Ma
ria Bogoslov întreeîndu-se pe 
ele și echilibrînd situația la se
turi în prelungiri (26—24), pen
tru ca și ultimul, care avea să 
le revină Ia 19, să se desfășoare 
în aceeași notă de maximă spec
taculozitate. De remarcat că în 
timp ce învinsele au avut un 
drum neted, campioanele au 
smuls flecare victorie pe mu-

Emonuel FANTANEANU

și duminică la polo

LIDERUL 
ȘI-A CONFIRMAT 

VALOAREA
Chiar dacă mai urmează • 

secvență din „serialul" etapelor 
duble la polo (cele patru tun- 
nee finale au loc la anul). • 
lesne de afirmat de pe acum 
că Dinamo s-a desprins net în 
această stagiune. Au demon
strat-o. convingător, cele petre
cute simbătă si duminică în 
Bazinul Floreasca din Capitală, 
echipa antrenată de Iuliu Capșa 
întrecînd pe Steaua cu llj-9 și 
16—7 (!), în două partide care 
nu au semănat defel.

Prima întîlnire a fost specta
culoasă, cu întorsături de si
tuații, cu un final sub semnul 
neprevăzutului. Tinerii jucători 
steliștl au debutat prin înot tn 
trombă, conducând cu 2—0 șl 
3—1, un avantaj însă prea fra
gil în fața unui adversar atât 
de experimentat Aplicând un 
sistem „om la onț“ tăios, ex
trem de eficace, dinamoviștli 
au trecut la cîrma meciului, 
desprinzîndu-se ei la două go
luri, apoi la trei. Steaua a re
venit a egalat la 6 în min. 
19.25, după care a urmat un 
moment ce putea determina 
soarta partidei : Ș. Popescu (D) 
a fost eliminat fără drept de 
înlocuire. Șansă mare pentru 
Steaua, aflată în superioritate 
numerică în ultimul minut al 
celei de a treia reprize si pe 
întreaga durată a ultimului 
„sfert". Dar formația Simîon —

Geo RAETCHI

Rapid — Gloria Buzău
F. C. Argeș - Victoria București
Sportul Studențesc F. C. Olt 
Corvinul
Oțelul Galați 
Jiul Petroșani
Flacăra Moreni

- Chimie Rm. V.
- „U" Cluj-Napoca
- Dinamo
- S. C. Bacău

2—8 (0-0)
2-0 (2-0)
0-1 (0-0)
6-2 (4—1)
1- 3 (0-2)
2- 0 (1—0)
2-1 (1-1)

Meciul STEAUA - PETROLUL PLOIEȘTI (3-0) 
s-a disputat vineri 5 decembrie.

ULTIMA ETAPĂ A TURULUI 
(dum'nică 14 decembrie)

Dinamo
F. C. Olt
S. C. Bacâu
„U" Cluj-Napoca
Chimia Rm. Vîlcea
Victoria București
Petrolul Ploiești
Gloria Buzău
Partida UNIV. CRAIOVA 
aminată.

— Rapid
— Jiul Petroșani
— Sportul Studențesc
— Flacăra Moreni
— Oțelul Galați
— Corvinul
— F. C. Argeș
— F.C.M. Brașov

— STEAUA o fost

1. STEAUA 16 14 2 0 39- 5 30
2. Dinamo 15 9 3 3 40-15 21
3. F. C. Argeș 16 8 3 5 17-11 19
4. F. C Olt 15 8 3 4 16-12 19
5. Sp. Studențesc 16 7 3 6 27-16 17
6. Victoria 16 7 3 6 18-16 17
7. Petrolul 16 5 7 4 13-11 17
8. F.C.M. Brașov 15 8 0 7 16-19 16
9. Corvinul 16 6 3 7 30-27 15

10. S. C. Bacâu 16 6 3 7 19-26 15
11. „U" Cluj-Napoca 16 6 2 8 21-21 14

12-13. Oțelul 16 4 6 6 15-16 14
Univ. Craiova 15 4 6 5 12-13 14

14. Rapid t 16 6 2 8 18-26 14
, 15. Gloria 16 6 0 10 15-38 12

16. Chimia 16 4 3 9 20-34 11
17. Jiul 16 4 2 10 13-23 10
18. Flacăra 16 4 1 11 12-32 9

(Continuare In pag a <-a) (Continuare In pag 2-3)

Campionatele Naționale de baschet

MECIURI SPECTACULOASE
Șl REMIZE iN DERBYURILE ETAPEI

Duel pentru balon intre Terheș și Leța : una dintre putinele 
încercări de pătrundere ale jucătorului bucureștean (Fază din 

meciul Sportiil Studențesc — F. C. Olt).

CRONICILE
meciurilor, In vederea ilnalci
In pag. - ... . ..

CUPEI INTERCONTINENTALE

STEAUA A PLECAT
LA TOKIO

Aseară a plecat, pe calea ae
rului, la Tokio, în vederea fi
nalei Cupei Intercontinentale de 
duminică 14 decembrie, căm- 
pioana României și a Europei, 
Steada, care reprezintă conti
nentul nostru în meciul cu 
campioana Americii de Sud, 
River Plata. însoțiți de antre
norul A. Iordănescu, au făcui 
deplasarea următorii jucători • 
Stîngaciu, Iordache, Iovan, 
Bumbescu, Belodiedici, Weisen- 
bacher, Bărbtilcscu, T. Stoica, 
Boloni, Majaru, Balint, Bălan, 
Lăcătuș, Pițurcă, Cireașe, Ivan, 
Botariu, Turcu. S-a deplasat la 
Tokio și Ducadam, aflat în pe
rioada de reacomodare cu e- 
fortul, așa cum s-a mai anun
țat. Fotbaliștii noștri urmează 
să sosească marți, după-amiază, 
în capitala Japoniei.

Cu meciurile disputate sîm- 
bătă si ieri s-a încheiat turul 
al doilea al Campionatelor Na
ționale de baschet, grupa 1—6. 
In urma rezultatelor înregistra
te în această a 10-a etapă (ca
re a cuprins și derbyurile 
Steaua — Dinamo la băieți și 
Universitatea Cluj-Napoca — 
Voința București la fete), si
tuația în clasament a primelor 
clasate este următoarea — 
masculin : 1. Steaua 38 p (coș- 
averajul jocurilor directe cu 
Dinamo : 343—340), 2. Dinamo 
38 p, 3. Rapid 27 p ; feminin : 
1. Universitatea Cluj-Napoca 
37 p, 2. Politehnica București 
31 p (coșaveraj direct cu Vo
ința : 257—240), 3. Voința 31 p. 
Rezultate șl amănunte :

MASCULIN, GRUPA 1-6

STEAUA — DINAMO 1—1 : 
74—80 (34—32) și 98—90
(49—50). După o primă repriză 
în care s-a jucat exagerat de 
prudent si de nervos, a doua 
repriză a partidei de sîimbătă a 
oferit o întrecere atracti
vă, datorită ritmului de 
joc. numărului sporit de 
aruncări la coș, precum și 
evoluției scorului. 54—47 pen
tru Dinamo (min. 31), 55—55,
58—58, 60—60, 62—62 (min. 36), 
după care dinamoviștli au ob
ținut, datorită unui plus de 
vigoare si eficacitate in fina
lul meciului, o victorie t>e de- 
pțin meritată, la care și-au

(Continuare in pag 2-3)

Spectaculoasă aruncare la coș 
a lui Dan Niculescu, care a 
pătruns impetuos printre P. 
Brănișteanu și -R. Reiscnbu- 
chler. (Fază din derbyul Stea
ua — Dinamo).
Fotografii de Iorgu BĂNICĂ



S au InchelatJurjneele de yofel ÎN FINAL, DINAMO BUCUREȘTI A ÎNVINS CAMPIOANA, LA FEMININ • Divizia A, et

La SIBIU, CRAIOVA ti TUL
CEA s-au încheiat tu.raieeie gru
pelor valorice I și a II-a femi
nine șl ale grupei a H-a mascu
line.

SIBIU, 1 (prin telefon). O 
mare surpriză s^a petrecut în 
ultima zi a competiției în gru
pa fruntașă feminină : DACIA 
PITEȘTI a fost întrecută în 4 
seturi de PENICILINA LAȘII 
Ieșencele au evoluat cu etan și 
hotărâre, sesizînd și exploatând 
prompt lipsa de angajament a 
adversarelor.

FIȘA TEHNICĂ : PENICI
LINA IAȘI — DACIA PITEȘTI 
S—1 (8, 5, —10, 9) ; 80 de mi
nute ; arbitraj : C. Pitaru — 
C. Gogoașe, foarte bun. PENI
CILINA : G. Copcea, T. Popa, 
M. Olteanu, Cr. Blaga (G. Ba
laur), A. Preda, D. Dondiu ; 
DACIA : C. Deică (O. Tătu- 
cu), M. Marian, M. Miron (F. 
Popescu), V. Banciu, Cr. Buz- 
nosu, C. Holban.

într-o altă partidă, C.S.U.- 
IJW.N. GALAȚI a adus vo
leibalistelor de la C.SJVI. LI
BERTATEA SIBIU cea de a 
cincea înfrângere în 'acest tur
neu. Studentele și-au revenit 
din șocul produs de eșecul în 
fața 'liderei și. au practicat din 
nou un joc combi nativ.

FIȘA TEHNICA : C.S.U.-
I.M.N. GALAȚI — C.S.M. LI
BERTATEA 3—0 (5, 15, 6) ; 60 
de minute ; arbitraj : Z. Mol- 
dovear.u — Ov. Pop, foarte

PARTIDELE DE POLO
(Urinare din p<ig. I)

Răducanu, E. Ionescu. Moicea- 
nu, Olaru (Dan), Hagiu (Arde
lean) a dat o probă de vigoa
re și valoare, controlînd ea 
disputa. „închizînd" bine poar
ta proprie, atacând inteligent, 
marcând goluri de toată fru
musețea (Hagiu, Moiccanu), în 
vreme ce tânăra sa parteneră 
a gafat in lanț, ratînd chiar si 
din lovitură de la 4 metri... 
Rezultatul : 11—9 (2—3, 3—0.
2— 3, 4—3).

Duminică, în apă s-a aflat, 
parcă, o singură echipă CU o 
idee clară de joc. După hat- 
trlck-ul lui Hagiu, Dinamo s-a 
impus tot mai limpede, frîngînd 
o rezistentă devenită mai de
grabă simbolică, folosind în ul
tima parte, pe lingă jucătorii 
numiți mai sus, si pe tinerii 
Găvruș. V. Șerban. Diaconu, 
Toth. Categoric, Steaua a ră
mas mult datoare ieri, nu atit 
prin scorul — neașteptat — 
la care a cedat. 7—16 (1—8.
3— 3, 1—3, 2—4), cit mai cu sea
mă prin modul cum a evoluat J 
Autorii golurilor : Ilagiu 2+6, 
Moiceanu 4+3, E. Ionescu 3+1, 
Dan 1+1, Ardelean 1+1, Rădn- 
cann 0+2, Olaru 0 + 1, Toth 
0+1, respectiv Geantă 4+2, 
Frutb 2+0, Balanov 2+1, Ln- 
pescu 1+0, Vamos 0+1, Ducu- 
let 0+1, Stemate 0+1, Nații 
o + l. Au condus autoritar R. 
Timoc și V. Median.

RAPID — VOINȚA CLUJ-NA- 
POCA 12—9 (4-3, 2—0, 3-2, 3-4) 
și 10—10 (3—2, 1—2, 1—2, 5—4).
Dacă simbătă jocul a fost „moa
le-, feroviarii avind principalul 
atu în agresivitatea apărării, a 
doua întîlnlre a stat sub semnul 
echilibrului, al unei dispute mult 
mal interesante. Bucureștenll au 
condus cu 2—0, oaspeții au ega
lat și au avut momente bune 
avantaj de un gol, Rapid a re
venit și a condus cu 8—S în 
min. 23, pentru ca în final Voin
ța să fie aproape de victoria 
mult dorită, ratată însă în ulti
mele nouă' secunde. Au marcat 
Florincescu (foarte bun în am
bele meciuri) 4+4, B. Tul’an 
2+2, Jianu 2 + 2, Ilie 2+0, R. Tu
to 1+0, Ungureanu 0+1, Arse- 
ne 0+1 (R), Colceriu 3+3, Giur
giu 2+0, Mujnai 2 + lk Marc 
1+2, Maroțl 1+0, Pop 0+2 (unul 
de la centru), Sebok 0+1, 
Farkaș 0 + 1, Au arbitrat V. Go
lan șl V. văleanu. (G. R.).

ftRIȘUL ORADEA — PROGRE
SUL BUCUREȘTI ÎS—9 (5—1, 6—1, 
2—4, 3—3) șl 15-8 (2-2, 4—1, 3—2, 
6—3). Bihorenli au dominat au
toritar ambele meciuri, simbătă. 
conducând la un moment dat cu 
M—1. AU marcat Gordan 5+2, 
Garofcanu 1+1, Fejer 4+3, Cos- 
trăș 1+0, Pantea 1 + 1, Hies 1 + 3, 
Fărcuță 2+*0, Indig 1+2, Kls 
»+3 (C), Mușat 2+1, Neagoe 
1+2, I. Ionescu 1 + 0. Oprlșan 
2+2. «Stacluc i+o. Ram 1+1, 
Chiru 1 + 1, Bărbulcseu 0+1. Ar
bitri : V. Burdea — A. Gere. 
(V. SERE, coresp.).

In clasament : DINAMO 44 p, 
Crișul 37 p, Steaua 26 p. Rapid 
15 p,_ Progresul 9 p, Voința 7 p.

Seria a II-a : PROGRESUL 
ORADEA — ■ CSU-TMUCB 6—6 
(1—1, 2—1, 1—1, 2—3) și 6—13
(2—3, 3—4, 1—2, 0—4), VAQONUL 
ARAP» — I. L. TIMIȘOARA 11—S. 
(*-2, 2—3, 2—3, 3—0) șl 9—9
(4—4, 1—S, 1—I, 3—1), CONSTRUC
TORUL TG. MUREȘ — CSȘ 
l’RIUMF BUC. 11-8 (3—1, 1—3, 
>—L 1—3) șl 19—10 (5—1, 4—3,
S—1, 5—2). (Corespondenți : S.
Vasile, O. Berbecaru, M. Radu). 

bun. C.S.U.-I.M.N. : C. Răuță,
8. Gam an, I. Berdilă, Cr. Bu- 
zilă, G. Cojocaru (D. Siing-eor- 
gean), D. Dini că ; C.SJW. LI
BERTATEA : A. Domnariu (M. 
Mihalache), A.' Ștefan, A. Cre- 
tea, C. Bobe-Nicolae, T. Marie 
(M. Popoviciu), L, Șerban.

Turneul s-a încheiat ou o 
partidă care s-a ridicat deasu
pra tuturor celor desfășurate 
in cele cinci .zile : D1NAMO 
BUCUREȘTI — UNIVERSITA
TEA C.F.R. CRAIOVA. A fost 
un meci de mare tensiune și 
angajament. De ambele părți 
s-a acționat cu precădere în 
forță, chiar și ta serviciu (cele 
mal eficiente fiind Dana Coșo- 
veanu și Maria Chitic, respec
tiv Carmen Cuejdcanu șf Mo
nica Sușman), dar mai ales in 
atac, unde s-au remarcat prin 
lovituri necruțătoare Irina Ve- 
licu și Doina Dimoftc, respectiv 
Mircla Popoviciu și Carmen 
Cuejdcanu. Balanlța vitotariei 
a fost insă îinidlinată mai de
grabă de eforturile In apăra
re și de mingile ptasate, ca
pitol la care a excelat dina- 
movista Maria Oftitic.

FIȘA TEHNICA : DINAMO 
BUCUREȘTI — UNIVERSITA
TEA C.F.R. CRAIOVA S—2 
(—5, 10, —9, 13, 9); 122 de
minute ; arbitraj : C. Manițiu 
— D. Alexandrescu, bun. DI
NAMO : O. Szanitkovics, (M. 
Pavel), I. Velicu (Cr. Pirv), D. 
MOroșan (D. Coșoveanu), D. Di- 
mofte, A. Pralea (M. Chitic), 
G. Ene UNIVERSITATEA 
C.FJK. : G. Dumitrescu, I. E- 
nescu (M. N is tor), C. Cuejdea- 
nu, M. Sușman (L. Hermenea- 
nu), M. Popoviciu, T. Drăgoi.

CLASAMENT : 1. UNIV.
C.F.R. 37 p. 2. C.S.U.-I.M.N. 
33 p, 3. Dacia 32 p, 4. Dina

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE BASCHET
(Urmare din pag. 1)

adus principalul aport Dan 
N icul eseu — inepuizabil, ■ Vine
reanu și Uglai. La Steaua, in
suficienta refacere a lui Opșl- 
taru și absența lui V. loan 
s-au făcut simțite, fără a Justi
fica însă prea numeroasele ra
tări din repriza secundă. A 
doua zi, după o perioadă in 
oare a .dominat datorită acțiu
nilor mai coordonate și mai 
eficace decît ale adversarilor, 
echipa antrenată de Gh. Novac 
șl V. Popa a ajuns in min. 30 
într-o situație care lăsa să se 
întrevadă un final favorabil ei. 
Intr-adevăr, în acel minut Di
namo conducea cu 78—70, gra
ție bunei prestații în special a 
„5“-ului format din Niculescu 
— Vinereanu — Uglaj — Băr- 
bulescu — Iacob. Dar. din acest 
moment si Dină la sflrșit, for
mația antrenorilor M. Cîmpea
nu și N. Pîrșu s-a lansat într-o 
veritabilă cursă de urmărire, 
încheiată cu deplin succes da
torită seriei de coșuri înscrise 
de Cernat (14 puncte în această 
perioadă) și Ermurache, impul
sionării jocului de către Bră- 
nițtcann și eforturilor depuse 
în disputa sub panouri de Ar
delean si (mai ales) de Opșita- 
rii, deși a fost vădit că acesta 
din urmă nu se afla în pleni
tudinea posibilităților. Adău
gind că dlnamoviștii au ratat 
din ce In ce mai mult, aflăm 
explicația faptului că de la
78—70 pentru Dinamo s-a a- 
juns la 98—90 pentru Steaua, 
decj o diferență de 16 punate 
în numai 10 minute. Spre cins
tea lor, ambele echipe au me
rite egale pentru frumosul 
spectacol sportiv realizat, spre 
satisfacția publicului, aflat — 
in mod regretabil — în număr 
surprinzător de redus pentru 
acest derby care a corespuns 
pe deplin. An înscris : Ermu
rache 37 + 24, Cernat 15+34, Op- 
șitaru 3+4, Ardelean 12+12, 
Reisenbfichler 0+6, Netolițchi 
5+0, Brănișteanu 2+18, pentru 
Steaua, respectiv Niculescu 
21+21, Vinereanu 19+11, Băr- 
bulescu 1 + 13, Ionescu 8+8, 
Iacob 7 + 9, Uglai 11+13, David 
0+9, V. Constantin 4+6. Des
pre arbitraje : simbătă, I. An
tonescu și M. Oprea (debutant 
la aoest derby) au oondus cu 
competență în decizii și tact 
in atenuarea (în unele mo
mente) nervozității jucătorilor, 
contribuind astfel Ja buna 
desfășurare a partidei ; dumi
nică, C. Dumitrache și Z. Ra- 
duly g-au străduit să-și facă 
datoria, iar greșelile comise (î- 
nerente la o dispută atit de 
aprigă) au fost departe de o 
Justifica protestele unor jucă
tori.

Dumitru STANCULESCU

RAPID BUCUREȘTI — DI
NAMO ORADEA 1—1 : 87—79 
(43—46) și 79—80 (44—35). Ocu
pantele locurilor 3 șl 4 în cla
sament au oferit două meciuri 
spectaculoase si cu captivante 
răsturnări de scor. Duminică, 
de pildă, după ce au fost con

mo 29 p, 5. Penicilina 25 p,
6. C.S.M. Libertatea 24 p.

Aurelian BREBEANU
CRAIOVA, 7 (prin telefon). 

In ultima zi a turneului gru
pei a II-a feminine (locurile 
7—12). FARUL CONSTANȚA a 
fost stopată de CHIMIA KM. 
VÎLCEA, care a învins cu 3—1 
(—5, 4, 7, 11). Remarcate : Ma- 
rilena Dubinciuc, Camelia Ilies
cu și Natalia Duliei (C), res
pectiv Marilena Ciorbaru.

in meciul al doilea. FLACĂ
RA ROȘIE BUCUREȘTI a în
trecut pe G.I.G.C.L. BRAȘOV 
cu 3—1 (16. —3, 1, 6). Remar
cate : Viorica Bîrsășteanu, Cor
nelia Colda, Nicoieta Stanciu 
(F), respectiv Delia Leițoiu si 
Dorina Crăciun.

Ultima partidă a turneului : 
CALCULATORUL BUCUREȘTI 
— OLTCIT CRAIOVA 3—2 (4, 
—7, —3, 5, 7). Din nou un meci 
lung, realizat de cralovence, 
care însă, de data aceasta, au 
pierdut Victoria bucureștence- 
lor — de la care s-au eviden
țiat Elena Negulescu (foarte 
eficace în atac), Mariceia Ma
rin și Severina Tudorache — 
este pe deplin meritată. De Ia 
Oltcit mai bine au Jucat Ro
xana Oprea si Aurelia Dobre.

CLASAMENT: 7. Farul 34 p, 
8. FI. Roșie 34 p. 9. Calculatorul 
31 p, 10. Oltcit 30 p. 11. Chi
mia 26 p, 12. G.I.G.C.L. 25 p.

Șt. GURGUI, coresp.
TULCEA; 7 (prin telefon). In 

penultima zi a turneului mascu
lin (grupa 7—12), liderul se
riei, RELONUL SĂVINEȘTI, a 
câștigat cu 3—0 (13, 6, 4) par
tida cu CJS.M.U. SUCEAVA. In 
partida RAPID BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA, 
ștudenții — de la cane s-au re

duși neîntrerupt, orădenli au 
egalat în min. 38 : 75—75.
Gazdele au revenit, au avut
79— 77. dar, cu 3 secunde îna
intea fluierului final, Costin a 
înscris de la 6,25 m, deci 3 
puncte și 80—79 pentru oră- 
deni, într-o intîlnire în care fe
roviarii au fost, in ansamblu, 
mai buni. Coșgeteri : Ghiță
26+15, Popovici 22+12 de ta 
Rapid, respectiv Fodor 18+12, 
Coștsp 12+16, Flaundra 15+13. 
Au arbitrat bine cuplurile N. 
Ionescu — C. Comăniță si C. 
Gomănifă — O. Marian. (C. 
BERINDEI — coresp.).

FARUL CSȘ 1 CONSTAN
TA — ICED CSȘ 4 BUCU
REȘTI 2—0 : 82—78 (42—49) și 
106—105 (47—56 si 94—94). Am
bele jocuri au fost foarte dis
putate. echilibrate, cu multe 
răsturnări de scor. Oaspeții au 
început de fiecare dată mai bi
ne, dar gazdele s-au impus în 
reprizele secunde. De mențio
nat că în meciul de duminică 
Farul nu a beneficiat în final 
de Băiceanu, Mănăilă si Spinu. 
toți cu cite 5 greșeli persona
le. Au marcat : Băiceanu 26+ 
31, Mănăilă 12+20. Moldoveanu 
10+15, Șerban 9+11, Spinu 9 +
10. Logofătu 8+9. Tecău 7+10, 
Ducă 1 + 0 pentru Farul, res
pectiv Păsărică 18+29, Pogo- 
naru 17+11. C. loan 11+12, 
Mihalcea 9+19, Grădișteanu 
8+15. Popa 8+6 Tzachis 4+0 
Mădîrjac 3+2. Voicu 0+11. Au 
arbitrat bine G. Dutka și N. 
Constantinescu. (C. POPA +• 
coresp).

GRUPA 7-12
CSU BALANȚA SIBIU — 

POLITEHNICA SPORTUL 
STUDENȚESC BUCUREȘTI
2—0 : 86—74 (34—31) si 82—77 
(39—42).

RAMIRA BAIA MARE — 
UNIVERSITATEA CSȘ VIITO
RUL CLU.J-NAPOCA 2—0 : 
112—80 (62—40) si 101—83 (49— 
46).

ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICA FINA BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA CSȘ UNIREA 
IAȘI- 2—0 : 116—70 (53—34) si
80— 77 (37—45).

FEMININ, GRUPA 1-6
UNIVERSITATEA CSȘ VI

ITORUL CLUJ-NAPOCA — VO
INȚA CSȘ 2 BUCUREȘTI 
2—0 : 92—78 (44—51) si 85—69 
(55—34). Derbyul a fost onorat 
simbătă, cînd ambele formații 
au realizat un joc de toată 
frumusețea, cu reușite acțiuni 
colective și individuale. Oaspe
tele. cu un joc bine organizat 
și Impulsionat de Elena Vasile, 
au condus până în min. 28, u- 
pCbri )a diferențe apreciabile 
(min. 9 : 29—14), după care 
studentele, deși acuzau obosea
la unei deplasări lungi, au re
cuperat si s-au desprins intr-un 
final în care s-au mobilizat 
exemplar. A doua zi, campioa
nele au cîștigat fără probleme. 
Au marcat : Jerebie 20 + 25, 
Misăilă 9+4, Enyedi 5+0, Popa 
12+2, Vcres 6+5, Dragoș 13+
13, Sandor 17+7. Manasses 8+
14, Kiss 2 + 0, Mărginean 0+3, 
Costanașiu 0+8, Vigh 0+4 pen
tru „U“, respectiv Filip-15+16, 

marcat Urzică și Grădânaru — 
au obținut victoria cu 3—1 (—9, 
«, 7, 5).

Derbyul de simbătă a fost 
meciul dintre C.S.M. DELTA 
TULCEA și TRACTORUL BRA
ȘOV, Tulcenii s-au desprins in 
setul I după un efort îndelung 
aplaudat de public, dar l-au 
pierdut pe următorul. în con
tinuare, însă, jocul brașoveni
lor nu s-a mai legat, ei deve
nind nervoși (Zamfir a și fost 
eliminat pentru o abatere gra
vă), permițând astfel gazdelor 
să preia inițiativa și să câști
ge cu 3—1 (12, —7, 6, 7).

In ultima zi a turneului, mai 
tatii s-au tatflnit fruntașele 
grupei, RELONUL SĂVINEȘTI 
șl TRACTORUL BRAȘOV. 
După două seturi echilibrate, 
die autentic spectacol voleiba- 
llstic, brașovenii au oedait pa
sul, marcați de oboseală și 
(din nou!) die nervozitate. Scor: 
3—1 (15, —14, 4, 6) pentru Be- 
lonul, oare a evoluat cu echifpa: 
Rădulescu, Vițelarii, Popa, Che- 
zan (Bădiță), Buruș, Șofron, 
Dumits-ache (Stan).

In meciul următor, POLI
TEHNICA TIMIȘOARA — 
C.S.M.U. SUCEAVA 3—0 (7, 7, 
5), sucevenii terminînd- astfel 
fără nici o victorie turneul.

în ultimul meci al reuniunii. 
C.S.M. DELTA TULCEA — RA
PID BUCUREȘTI. Această par
tidă a solicitat la maximum 
ambele echipe, gazdele au în
vins cu 3—2 (13, —11, 12, —12, 
4), Încheind turneul cu cinci 
victorii. CLASAMENT: 7. Reîn
noi 28 p, 8. Tractorul 25 p,
9. C.S.M. Delta 22 p, 10. 
C.S.M.U. 21 p, 11. Politehnica 
20 p, IZ Rapid 19 p.

Sever NORAN

Jugănaru 18+2, Vasile 17+Z 
Gera 11 + 14, Urogdi 2+4, Borș 
13+10, Cocîrlan 2+6, Angheluș 
0+8, Ionescu 0+1, Apostol 0 + 6. 
Au arbitrat bine R. Vaida si 
G. Roșea. (Mircea RADU — 
coresp.),

OLIMPIA BUCUREȘTI — 
COMERȚUL CSS RM. VÎLCEA 
1—1 : 66—63 (34—42) și 60—64 
(36—34). Meciuri echilibrate, cu 
o remiză echitabilă, vîlcencele 
confirmînd si în deplasare buna 
comportare de pe teren pro
priu. Au marcat : Marinache 
22+10, Cristea 6+13, Stingă 
17+16. Bîră 15+7,, Simioană 
4+12, Sipoș, 2+0, Popa 0+2 
pentru Olimpia, respectiv Pe
tre 19+26. Alioman 12+22, Ma
nea 15+8, Barbu 17+0. Nițu- 
Iescu 0+8. Arbitri : C. Dumi- 
trache — C. Călănescu si I- 
Antonescu — M, Cimpcanu. (D. 
DIACONESCU — coresp.).

POLITEHNICA CSȘ TIMI
ȘOARA — POLITEHNICA 
SPORTUL STUDENȚESC
BUCUREȘTI 1—1 : 85—74 (44— 
45) și 62—74 (41—41). Au mar
cat : Bodea 24+13, V. Chepețan 
14+17, Grădinaru 17+7, G. 
Nagy 18+8, Bede 4+3, Stamin 
4+2. Czegledi 4+2, R. Chepe- 
țan 0+4, Jitaru 0+3. Neagoe 
0+3 pentru gazde, respectiv 
Zi daru 20 + 24, Bărăgan 17+14, 
Moldoveanu 15+15. Prăzaru- 
Malhe 13+11. Netolitchi 6+10, 
Făgărășanu 3+0. Arbitri : V. 
Rusu și V. Constantinescu. (C. 
CRETU — coresp),

GRUPA 7-12
RAPID-PROGRESUL BUCU

REȘTI — MOBILA CSȘ SATU 
MAKE 2—0 : 76—69 (35—32) și 
85—52 (40—22).

COMERȚUL CSS TG MUREȘ 
—ROBOTUL IPEP CSS BA
CA U 2—0 : 78—64 (37—26) și 
75—66 (27—36).

VOINȚA BRAȘOV — CRI
ȘUL CSȘ 2 ORADEA 2—0 : 
91—54 (43—20) șt 91—62 (43—31).

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
„LOTO- DIN 7 DECEMBRIE 
1986. Faza I. Extragerea I :■ 
69 37 5 23 54 80 53 65 73 40 49 
89 ; Extragerea a II-a : 86 77 
74 76 90 79 82 11 24 44 33 81 ; 
Extragerea a IlI-a : 31 64 32 
77 58 27 53 49 48 33 41 46 > Ex
tragerea a IV-a : 11 57 20 38 
45 66 29 82 44 61 74 5. FAZA 
A II-a. Extragerea, â V-a : 65 53 
41 87 59 28 ; Extragerea a VI-a: 
29 37 26 80 56 30 ; Extragerea 
a Vil-a : 36 69 10 84 46 27. 
Fond total de ciștiguri: 1.446.344 
lei.
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 1 DECEM
BRIE 1986

1. F.C.M. Bv. — Univ. Cv. Anulat

I 
I
I
I
I
I
I
I
I■
I
I
I
I
i
I
l
I
i
I
I
I

î. F.C. Argeș — Vict. Buc. 1
3. Oțelul Gl. — „U. Cj.-N. 2
4. Cagliari — Bologna X
5. Cesena — Bari 1
fi. Cremonese — Campobasso 1
7. Genoa — Lecce 1
8. Lazio — Triestlna X '
9. Messina — Modena X

10. Parma — Lanerossl Vicenza .1
11. Pescara -r- Sambenedettese 1
12. Pisa — Arezzo X
13. Taranto — Catania X
Fond total de ciștiguri: 1.264.666 lei.

I
I HUNEDORENII

HUNEDOARA, 7 (prin tele- 
I fon). Lipsită de aportul mul- 
| tora dintre titulari, Chimia a 

încercat să stăvilească din start 
I ofensiva hunedore-ană. prin a- 

plicarea unui măreai strict, om 
la om. cu preeădiere in apro- 

I pierea careului mare. în zadar 
însă excesul de zel și risina de 
efort a vâlcenilor, de vreme ce 

I portarul V. Preda avea să fie 
învins. în min. 6, printr-un șut 
expediat de Ia circa 25 m, de 
fundașul TÎRNOVEANU. Golul 

I primit de formația oaspete a 
scos-o un timp la atac, dar 
reușita lui Verigeanu (sut de 

(Ia 7 m. lateral stingă, în col
țul opus) a fost un simplu 
jOoc de paie", stins de obiș
nuitul forcing hunedorean pe 

I acest gazon încă verde în de
cembrie sl care îi inspiră, de 
fiecare dată, pe Klein. Gabor, 

IMateut et comp. Și golurile 
care au urmat, trei în interval 
de 19 minute, au avut urmă-

Itoarea scurtă istorie : min. 17
— Gabor „învăluie" pe aripa 
stingă, centrează in fata por
ții și COJOCARU înscrie ne- 

I stingherit ; min. 28 — Klein 
execută impecabi! o lovitură

-ÎN DEF
de colt gl GAE 
capul, in plasă, 
min. 36 — Gaboi 
vervă de Joc, dc 
petuos pe parte; 
faultat in careu 
PETCU tranform 

Gazdele sfciț
de gol si Ia put 
reluare (min. 50, 
trare al lui Tin 
gea a lovit. -trai 
cei care vor în: 
55, vor fi oaspeți 
GHE transformă 
U m. acordată i 
tnlui comis in ca 
rie asupra Iul 
presiunea gazdele 
vîlceană avea să 
noi goluri : în m 
vîtura liberă exe< 
teut, din afara c 
m, V. Preda n-a 
să respingă In fi 
unde BADEA, no 
trimis balonul, eu 
să. Două minute 
Tîrnoveanu, merci 
gol, a „urcat" și 
in careu de C. ( 
executat PETCU.

| DOUĂ ȘUTURI PE POAI
PETROȘANI, 7 (prin tele

fon). Primul sut Ia poartă se 
Înregistrează In min. 11, cînd 
Cămătaru trimite peste „trans
versală". In min. 16, Szekeli > 
n imită. Partida este. In gene
ral. echilibrată, dar dinamovis- 
til mențin mai mult balonul 
in terenul advers, însă fără a 
reuși să-si creeze faze de gol. 
apărătorii localnici făctnd un 
marcaj foarte strict. In aceas
tă privință se remarcă îndeo
sebi felul cum Neagu îl mar
chează pe Cămătaru. în min. 
33, ia primul gut, de pină 
atunci, pe spațiul porții, funda
șul SEDECARU (care primise 
balonul de la Bălăci) înscrie cu 
un sut plasat, la care Moraru 
a atins mingea, dar n-a putut-o 
retine. în min. 36, Ia un cor
ner. Neagu reia cu capul peste 
„transversală", iar in min. 40, 
Cămătaru sutează din unghi 
peste poartă.

In reipriza secundă Dinamo 
Joacă cu mai multă hotărire. 
dar Jiul se apără grupat, blo
când toate culoarele spre poar
ta lui Gîrjoabă. Oaspeții pu

teau egala în mi 
Bălăci, din loviți 
la 18 m, a execi 
„zid", dar mingea 
limetrlc pe lingă 
til. La un contrs 
majorează scorul 
prelungită a lui I 
ripa stingă se inc! 
să laterală la BZ 
după părere os 
tn ofsaid) 
printr-un șut plai 
In continuare, ini 
aparține bucurești 
lucind • lent si plii 
sflrsit balonul, ac 
realmente periculc 
stnt mai aproape 
in duda faptului 
minați, vor fi tot 
In min. 75, Lasco 
centru, este oprit 
ofsaid pe care noi 
zut. în ultimele n 
mo asaltează care 
este De- punctul 
scorul In min. 86 
corner, Cămătaru 
caoul în „transve

SURPRIZA DOAR
La prima vedere, victoria lui 

F. C. Olt In „Regie" poate fi 
considerată ca o surpriză. Dar 
după desfășurarea jocului ea 
este pe deplin meritată. Ba mai 
mult, scorul ar fi putut lua 
proporții nebănuite în finalul 
partidei, cînd jucătorii pregă
tiți de Gheorghe Constantin 
s-au aflat în situații rarisime, 
doar intervențiile salvatoare ale 
portarului Cristian I evitând în
scrierea . altor goluri. Sportul 
Studențesc a început puternic 
partida, atacînd mai tot tim
pul, însă fără claritate, fără 
luciditate în zona din preajma 
careului, unde Terheș. Iorgu- 
Iescu și Hagi n-au găsit mai 
deloc culoarul de șut. Pe fon
dul unei dominări teritoriale 
lipsită de eficacitate, oaspeții 
s-au apărat ermetic, repliin- 
du-se la nevoie cu întreg efec
tivul si contraatacând extrem 
de periculos, prin M. Popescu, 
Dudan și A. Georgescu,, doara- 
croșajele de ultirti moment ale 
Iul Cazan si Pană înlăturând 
pericolul. Prima ocazie aparți
ne oaspeților in min. 8, cînd. 
Ia capătul unei faze cursive. M. 
Zamfir a șutat violent de la

marginea careului 
balonul a trecut i 
versală". Primul si 
ților. expediat de 
17), n-a nimeri' "u 
minut Coras a 
o minge respinsa 
în sflrșit, un șut 
pediat de Muntea: 
22) este respins c 
de Ciurea. în min. 
traatac... ca ta cai 
Oltului se Încheie 
puternic al lui Efti 
tian I respinge gre 
In min. 31 și 35. < 
libere executate de 
18 m au rămas t 
(la a doua balon 
bara).

La reluare. în cii 
tei Sportului Stud’ 
deschide scorul, 
poarta lui Ciurea 
dice, exceptând fa! 
52, cînd mingea 
la un metru de 
Insă Terhes Si Bc 
izbutit s-o loveasc 
F. C. Olt ratează 
(min. 55) și A. Geo 
64) din situații i 
în min. 85 se inse

I Uk! SUCCES PRIN
I GALAȚI, 7 (prin telefon). în

prima parte gălățenii au În
cercat să-și impună ofensiva. 

Idar aceste eforturi au fost
„neutralizate" de gravele erori 
ale unei apărări deloc preo- 

Icupată de misiunea ei princi
pală. De altfel, încă din min. 
4, Boeru se trezește singur 
in fața porții, ratind o mare 

I ocazie. Scorul este deschis in
min. 16 de același BOERU. 
care reia din apropiere o cen- 

I trare șutată a lui Cîmpeanu H.
în continuare, deși gazdele a- 
duc mai multe mingi in^ careul 

Elui Cavai, cei care ratează sint 
din nou clujenii. Ia un luft al 
lui... Agiu. Structura jocului se 

(păstrează, atacurile gălățene 
jiind urmate de o imensă oca
zie a lui Cîmpeanu II (min. 
35), care, singur, preferă să-i 

• paseze lui Boeru și acesta

ratează. In replic 
in min. 37 la singi 
cazie gălățeană : 
Mihuț. pe ling'' b 
iimul minut «.« gri 
la nu mai știm 
contraatac pe culo 
deschise ale apără 
mijlocașul L. MOI 
infiltrează și înscrii 
rit.

După pauză am 
si a că fața jocul 
schimba. în min. 4 
un reflex formidal 
un gol ca si făcut 
tohi. După ce In : 
mător (48) Cîmpei 
posește din nou si 
ța porții adverse, ț 
duc scorul in urm: 
de toată frumusețea 
Mihuț avansează ci 
picior, trimite în a



/
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CORVINUL 
CHIMIA

Stadion Corvlnul ; teren 
bun ; 
circă 
poartă : 16—5). Cornere : 8—3. . 
marcat: TIrnoveanu (min. 6), 
COJOCARU (min. 17). GABOR 
(min. 28), PETCU (min. 36 șl 74 — 
ambele din 11 m), BADEA (min. 
72), respectiv VERIGEANU (min. 
10) șl G. GHEORGHE (min. 55 — 
din 11 m.).

CORVINUL : Ionlță — Bardac 
(min. 75 Bozga), Prigorie, Dubln- 
duc, TIRNOVEANU — GABOR, 
PETCU, MATEUT, KLEIN — CO
JOCARU (min. 61 Badea), Văetuș.

CHIMIA : V. Preda (min. 74 Pa
vel) — TELEȘPAN, M. Preda, Cr. 
Lazăr, Ancuța — Vergu, Tudosă, 
TUDORACHE, C. GHEORGHE - 
Verigeanu (min. 67 Sulceanu). 
Mangalagiu.

A arbitrat foarte bine 
(Timișoara) ; la linie : 
Iescu șl L. Clucu (ambii 
reșțl).

Cartonașe galbene : 
COJOCARU.

La speranțe : 2—0 (2—0).
• ■ '» ii—

dreapta lui Pavel, care îl în
locuise, după acordarea lovitu
rii de Ia 11 m, pe V. Preda.

Gheorghe NICOLAESCU

(4) 
(D

6
2
foarte 

timp rece ; spectatori — 
6 000, Șuturi : 20—9 (pe 

" “ Au

loan Igna 
M. Nlcu- 
din Bucu-
ANCUȚA.

OUA GOLURI! mJIUL 2
DINAMO 0

Stadion Jiul ; teren foarte bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
10.000. Șuturi : 5—7 (pe poartă :
2—2). Cornere : 3—6. Au marcat : 
SEDECARU (min. 33), BALUȚA 
(min. 54).

JIUL : Gîrjoabă — SEDECARU, 
KtEAGU, V. Popa. B. POPESCU — 
Szekeli, Stana. Tlmofte (min. 88 
Dina) — BALUȚA, Vancea (min. 
77 Henzel), LASCONI.

DINAMO : Moraru — Jercălău, 
MOVILA, Al. Nicolae, STANESCU 
— Dragnea (min. 68 Lupescu n), 
Andone, Bălăci (min. 55 CR. 
SAVA) — Damaschln I, C&mătaru, 
Orac.

A arbitrat bine șt. Rotărăscu ; 
la linie : V. Maxim (ambii din 
Iași) șl Gh. Constantin (Rm. Vtl- 
cea) — cu unele greșeli în apre
cierea ofsaidurilor.

Cartonașe galbene : V. POPA. 
SZEKELI, BALUȚA, ANDONE.

La speranțe : 2—1 (1—0).
•e i

MORENI, 7 (prin telefon). 
Simpla lectură a casetei tehni
ce va releva foarte multe, ca să 
nu spunem totul despre jocul de 
la Moreni: cu un singur șut pe 
poartă ‘ '
ții au 
care-1 
— cel 
altfel. _____ _____
ANDRONIC a fructificat con
traatacul inițiat de Șoiman, șu
tind pe culoarul neînchis o clipă 
de „menghina" Mateescu — 
Badea. Tot oaspeții mai puteau 
să înscrie în min. 30, după o 
fază identică, același Andronic 
șutind însă pe lîngă poarta de
butantului Vlădulescu, după pa
sa primită de Ia Penoff. Dar, 
o dată amintite aceste momente, 
am cam epuizat și comentarea 
fazelor importante petrecute la 
poarta gazdelor. Linia de mij
loc băcăuană, teoretic placa tur
nantă a formației, s-a dovedit 
in practică o „roată fără dinți1, 
incapabilă, ieri, să-și alimente
ze cu mingi atacul. Ce nu va- 
spune caseta tehnică ? în pri
mul rînd nu va putea pune în 
evidență — o facem noi — ma
rea ambiție a jucătorilor lui I. 
Nunweiller, nedescurajați nici 
de cele cinci înfrîngeri conse
cutive, nici de golul primit con
tra cursului jocului. Ei au do
rit mult victoria, singura în 
măsură să mențină intact... fi
rul ce-i leagă încă de Divizia 
A. După ce, în min. 22, Marcu 
este blocat în ultimă instanță de 
Arteni, CALIN va egala în min. 
36, reușind o frumoasă „bară-

în 90 de minute, oaspe- 
realizat maximumul pe 
puteau spera — un gol 
cu care au deschis, de 
scorul. Era min. 16 ți

FLACĂRA
S. C. BACĂU

Stadion Flacăra ; teren foarte 
bun ; timp frumos ; spectatori — 
circa 6.000. Șuturi : 9—5 (pe poar
tă : 6—1). Cornere : 5—4. Au mar
cat : CALIN (min. 36), MATE
ESCU (min. 54), respectiv AN-. 
DRONIC (min. 16).

FLACĂRA : Vlădulescu - MA
TEESCU, BADEA, Năstase. Nistor 
— CALIN, PARASCHIV, Ștefănes- 
cu (min. 35 D. Sava) — Stoiciu, 
MARCU, M. Pană (min. 73 Cojo
caru).

S. C. BACAU : Arvinte — VIS- 
CREANU, Arteni, C. Solomon, 
Andrieș — Manase. Burleanu, Tls- 
mănaru (min. 80 Fulga) — Șoi
man, ANDRONIC, Penoff (min.' 
75 Condurache).

A arbitrat ' ' ' ' ~
(Tg. Mureș) 
(Reghin) șl 
șoara).

Cartonașe 
NESCU, ȘOIMAN.

La speranțe : 5—1 (1—0).
» i ii

foarte bine I. Tărcan 
: la linie • P. Bogdan 
D. Buciuman (Timl-

galbene : ȘTEFA-

«ol** din marginea careului do 
16 m.

Repriza secundă va fi în sens 
unic : MATEESCU va majora 
scorul în min. 54, trimițînd sub 
bară o minge pe care apărarea 
oaspeților a tot șovăit s-o de
gajeze. în min. 77, Călin va 
șuta peri ' poartă, într-o fază 
identică celei din care înscri
sese Mateescu ; Marcu îl va 
imita în min. 79 ; ca și Stoiciu 
în min. 90. Imediat după aceas
tă fază se auzea fluierul final 
— consfințind victoria gazdelor, 
în fapt o mare doză de oxigen 
pentru Flacăra.

Sorin SATMARI

MECI AGREABIL

mingea revenită în teren este 
reluată de la 5—6 m de Ando- 
ne. peste poarta goală!

Radu URZICEANU

IRENTĂ7
SPORTUL STUDENȚESC 0 
F. C. OLT 1

Stadion Sportul Studențesc ; 
ren bun ; timp frumos ; spectatori 
— circa 3.000. șuturi : 11—12 (pe 
poartă : 2—4). Cornere : 6—4. A 
marcat EFTIMIE (min. 85).

SPORTUL : CRISTIAN I — Mun- 
teanu n, Cazan, PANA, Burchel 
(min. 53 Ticleanu) — Cristea, Co- 
raș, Bozeșan I — Terheș, Iorgu- 
lescu, Hagi.

F.C. OLT : durea — Laurențlu, 
MINEA, Costin, D. PETRESCU — 
Leța, EFTIMIE. M. Zamfir — M. 
Popescu, DUDAN, A. GEOR
GESCU.

A arbitrat 
la linie: M. 
din Oradea)

La speranțe : 2—2 (1—0).

(0)
te-

foarte bine O. Ștreng; 
Neșu și T. Bone (toți 
— ultimul eu greșeli.

gol al meciului : EFTIMIE este 
angajat cu o minge în adînci- 
me de Dudan, face o cursă de 
40 m si înscrie pe sub Cris
tian I, ieșit în intîmpinare. In 
minutele 88 și 89, M. 
si Laurentiu sînt la 
de gol, dar portarul 
tean apără miraculos.

Popescu 
un pas 

bucures-

Gheorghe NERTEA

IERI, ÎN DIVIZIA B
SEF’A i

FEPA ’74 BlRLAD — STEAUA 
MIZIL 1—0 (0—0) : Dumitru (min. 
50).

F.C. CONSTANȚA — ARIPILE 
VICTORIA BACAU 1—0 (0—0) :
Petcu (min. 72).

MINERUL GURA HUMORULUI 
— CEAHLĂUL P. NEAMȚ 6—1 . 
(3—0) : Armeanca (min. 11 și 89. 
ambele din 11 m), Căinean (min. 
25), Pascar (mim. 28 șl 54), Țapu 
(min. 81), respectiv Amarghioalei 
(min. 46).

C.S. BOTOȘANI — OLIMPIA 
RM. SARAT 2—1 (0—1) : Șofran 
(min. 53 din 11 m), Vasilache 
(min. 86), respectiv Niculclolu 
(mim. 15 din 11 m).

F.C.M. PROGRESUL BRAXLA — 
PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI 3—0 
(1—0) : Petrache (mim. 4, min. 60 
din tl m și min. 70).

POIANA CtMPINA — C.F.R. 
PAȘCANI 1—0 (0—0) : Stan (Imln. 
56).

POLITEHNICA IAȘI — F.C.M. 
DELTA DINAMO TULCEA 5—0 
(2—0) : Cloctrlan (min.- 9), Con
stantin (min. 23), Burdujan (min. 
70 și 89) șl Gheorghiu (min. 78).

UNIREA SLOBOZIA — DUNĂ
REA C.S.U. GALAȚI 2—1 (1—0) : 
Clrîc (tain. 26). Constantin (min. 
73), respectiv Manolache (mim. 86) .

UNIREA FOCȘANI — C.S.M. 
SUCEAVA 2—0 (0—0) : Argeșeanu 
(min. 47) și Chiriță (min. 60).

Relatări de la C. Burgheiea, s. 
Nace, D, Boloban, t. Ungureanu, 
Gr. ----- - ........ • * - ”
I.

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

10.
II. 
12.
13.
14.
15. 
18.
17.
18.

ULTIMA ETAPA __ ________
(duminică 14 decembrie) : Aripile 
Victoria Bacău — Poiana Cîmpina, 
C.F.R. Pașcani — C.S. Botoșani, 
Olimpia Rm. Sărat — Minerul 
Gura Humorului, Ceahlăul 
Neamț — Politehnica Iași, “ 
Delta Dinamo Tulcea — 
Progresul Brăila, Prahova 
Ploiești — FEPA ’74 Bîrlad, 
Mlzi'l — Unirea Focșani, _____
Suceava — Unirea Slobozia, Du
nărea C.S.U. Galați — F.C. Con
stanța.

. Rizu, C. Virjoghie, 
Matei, FI. Jecheanu
PROGR. Br. 16 
F.C. Constanța 16 
Pollt. Iași 
C.S.M. S-va 
Unirea Focș.. 16 
Steaua Mizil " 
FEPA ’74 B. 
Prahova Pl. 
CFR Pașcani 
Ceahlăul P.N. 
Olimp. Rm. s.
C.S. Botoșani 
Aripile Bc.
Delta Tulcea 
Unirea Slob. 
Dunărea Gl. 
Minerul G.H. 
Poiana Cîmp.

A. Nour,

SERIA A ll-o
PITEȘTI, 7 (prin telefon). 

Pitestenii si-au croit relativ 
ușor drumul spre victorie prin- 
tr-o apărare 
sincronizată.
„3 cartonase galbene' 
toriei (Vlad. Zare sl Topolin- 
sehi) au afectat decisiv alcă
tuirea liniei de fund, noua ei 
componență trădînd o improviza
ție. care s-a și resimțit din 
plin. Golurile învingătorilor au 
fost, de altfel, rezultatul unei 
manevre simple (aceeiasi) care 
l-a înșelat ușor pe fundașii 
bucuresteni. rămași fără repli
că: min. 26, Bănuță „taie" tere
nul cu mingea ia picior. îl 
deschide ‘pe D. Zamfir, pe 
dreapta, acesta se descotoro
sește repede de Adolf (mereu 
vădit incomodat de noua sa 
postură) si aruncă mingea, sur
prinzător, tocmai pe partea 
opusă, unde o aștepta ACHIM, 
complet demarcat, pentru a o 
relua în plasă ; in min. 37, D. 
Zamfir repetă angajarea, nu
mai că la finalizare se prezin
tă acum RADU II, al cărui șut, 
pe mijlocul porții, este scăpat 
de Nitu, care execută un plon
jon si stîngaei, si tardiv.

Altminteri, meciul a fost e- 
chilibrat in cîmp ai agreabil la 
privit. Gazdele au fost mai in
cisive. au pătruns 
multe ori în careul 
bucurestenii au compensat prin- 
tr-o frumoasă circulație a ba
lonului. prin treceri frumoase 
din apărare în atac, prin une
le ruperi de ritm care au des
cumpănit uneori „mijlocul" pi-

VICTORIE ÎN ULTIMUL SFERT DE ORĂ

ezitantă si ne-
Intr-edevăr, cele 

>“ ale Vic-

de mai 
advers.

F. C. ARGEȘ 
VICTORIA

Stadion „1 Mal' ___
timp favorabil ; spectatori _
ca 10.000. Șuturi: 10—7 (pe poartă: 
4—1). Cornere : 4—4. Au marcat : 
ACHIM (min. 26) șl RADU II 
(min. 37).

F.C. ARGEȘ : sperlatu — VOI- 
CU, Stancu, ștefan, Eduard — 
ACHIM, D. Balaur H, BANUȚA 
— D. ZAMFIR (min.- 86 Stuparu), 
Radu II, Jurcă (min. 82 Grigorlu).

VICTORIA : Nlțu — Mânu, Pur- 
dea. Mlrea, Adolf — I. Balaur L 
SANDOI, Ursu — Țălnar. Augus
tin (min. 46 Lala), Iordache.

A arbitrat bine M. Salomlr ; la 
linie : L. Iakab (ambii din CluJ- 
Napoca) și I. Velea (Craiova).

Cartonașe galbene : MÂNU,
ACHIM.

La speranțe : 0—0.

testean. Simțindu-si, însă, gar
da slabă. Victoria nu a îndrăz
nit prea mult In ofensivă, pen
tru a nu-si expune propriul 
teren. Surprinzător, un om de 
contraatac cu calitățile Iul Tâl
har a îucat șters, confuz, di- 
minuînd forța de șoc a echi
pei sale, care n-a amenințat 
serios poarta lui Speriatu de
cât o singură dată, în mim. 86, 
când, la excelentă centrare a 
Iul Purdea. Iordache s-a ar
cuit si a reluat cu capul în 
maniera lui Dumitrache, dar 
fără precizia acestuia, mingea 
zburlind peste bară. Meciul s-a 
terminat cu o meritată victo
rie a gazdelor, dar si cu im
presia că într-un „11“ titular, 
Victoria s-ar fi opus mai mult.

Ion CUPEN

2 (2)
0 

teren bun ;
cir-

I.C.I.M. BRAȘOV — A.S. DRO- 
BETA TR. SEVERIN 2—0 (1—0) : 
Ficu (min. S0) și Chioreami (min. 
80). .

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
CARPAȚI MIRȘA 0—0.

AUTOMATICA BUCUREȘTI — 
SPORTUL MUNCITORESC SLATI
NA 0—1 (0—0) : Leța (mim. 84).

CHIMICA T1RNAVENI — TRAC
TORUL BRAȘOV 2-0 (0-0) : Mar
ton (min. 52) șl Ogrean (min. 
63).

GAZ METAN MEDIAȘ — A„S.A. 
TG. MUREȘ 1—0 (1—0) : Harbădă 
(min. 20).

GLORIA PANDURII TG. JIU — 
I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE 4—1 
(2—1) : Gugu (mim. 15 șl 48), Cio
can (mim. 33), Andronache (mim. 
65), respectiv Deneș (min. 14).

ROVA ROȘIORI — ELECTROPU- 
TERE CRAIOVA 0—1 (0—0) : Firă- 
nescu (min. 85).

INTER SIBIU — MECANICA 
FINA STEAUA BUCUREȘTI 2—0 
(2—0) ; coldea (min. 24), Beam 
(min. 36).

C.S. TÎRGOVIȘTE — PROGRE
SUL VULCAN BUCUREȘTI 2—1 
(1—0) : Ene (min. 44), Ghergu 
(min. 82), respectiv Bolborea (mjn. 
85 din 11 m).

Relatări de la V. Secăreanu, 
O. Guțu, N. Ștefan, I. Ducan, M.

SERIA A lll-a
MINERUL CAVNIC — POLI

TEHNICA TIMIȘOARA 4—0 (4—0) ! 
Cristea (min. 4 șl S0), 
(min. 26) șl China (min. 28).

UNIO SATU MARE - -----
ȘUL' DEVA 4—2 (2—0) : 
(min. 39 șl 43 ambele din 11 m). 
Gnant (min. 68), Put (min. 85),

Buclu
MURE- 
Balogh

16
16
16
16
16
16
16
16
16
16
16 
16 
16 
16
16

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

25- 10
18-10
13- 18
26- 22
16-22
19-18
22-16
25-25
17- 23
14- 27
18- 24
22- 30
11-21
23- 21
19- 26
9-29

20
20
20
18
18
17
16
16
16
14-
13
13
13
11
11

8
TURULUI

P.
F.C..M. 
F.C.M.
C.S.U. 

steaua 
c.s.M.

F.C.

Țacăl, P. Cristea, T. 
Ionescuj M. Avanu.

Negulescu, L

1. ASA Tg. M. 16 10 5 1 31- 9 25
2. Prog. Vulcan 16 9 4 3 21-12 22
3. Inter Sibiu 16 9 1 8 18-13 19
4. Gaz Metan 16 8 3 5 16-11 19
5. Electroputere 16 7 3 6 24-15 17
8. Chimica Tîrn. 16 8 1 7 25-19 17
7. ICIM Brașov 16 6 5 5 18-15 17
8. A.S. Drobeta 16 7 2 7 24-22 16
9. C.S. Tîrgoviște 16 8 0 8 24-24 16

10. Sp. Muncit. 16 6 3 7 20-20 15
11. Mec. Fină 16 5 5 6 15-18 15
12. Rova Roșiori 16 6 3 7 16-23 15
13. Pandurii Tg. J. 16 7 1 8 15-26 15
14. IM A SA Sf. Gh. 16 6 2 8 17-30 14
15. Tractorul Bv. 16 4 4 8 12-16 12
18. Carpați Mîrșa 16 4 4 8 15-22 12
17. Automatica 16 5 2 9 14-22 12
18. Autobuzul 16 3 4 9 14-22 10

ULTIMA ETAPA TURULUI______ A ________  
(duminică 14 decembrie) : A.S. 
Drobeta Tr. Severin — Autobuzul 
București, Carpați Mîrșa — Auto
matica București, Sportul Munci
toresc Slatina — Gloria Pandurii 
Tg. Jiu, I.MA.SA. Sf. Gheorghe 
— ROVA Roșiori, Electroputere 
Craiova — C.S. Tîrgoviște. Pro
gresul Vulcan București — Inter 
Sfb1<u, Mecanică Fină Steaua Bucu
rești — Chimica Tîrnăvenl, Trac
torul Brașov — Gaz Metan Mediaș, 
AJSA. Tg. Mureș — I.C.LM. Bra
șov.

plecat spre Giulești, . raiul din fata porții buzoiene. 
Rapidului anticipau _ 

lor de suflet, la ul-

Cind au 
suporterii 
că echipa 
tima apariție în acest sezon „in 
potcoavă", va realiza un fru
mos meci în compania Gloriei 
Buzău. Dar cum feroviarii n-au 
vrut să se dezmintă, ei si-au 
„perpelit" serios spectatorii încă 
din startul partidei. Vrînd să 
încheie repede conturile cu ad
versara sa. „alb-vișiniii" s-au 
instalat în jumătatea de teren 
a acesteia, au Încercat să pă
trundă. uneori, oricum prin ba-

IATACURI DE MARE EFECT
Vaîșcovici, acesta pasează spre 
ANTOHI, de asemenea în 
profunzime, iar virful găiățean 
reia puternic sub bară : 1—2. 
în continuare, Cavai se opune 
salvator (min. 69) î<n fața 
Rotaru, el repetând această 
tervenție de mare efect 
min. 84, tind Vaișcovici 
tează puternic. După 
moment de răscruce al 
ciului, clujenii au câteva 
zii pe contraatac în fața 
apărări care a fost vădit 
dicapată de absența lui 
ghelinei și de avansarea 
plicabilă a lui Aglu, 
pauză. în linia de atac, 
mul gol (min. 88) este înscris 

- de MUJNAI într-o situație cla
ră de doi Ia unu, un fel de 
exercițiu de antrenament.

1 (0)
3 (2) 

teren bun ;

lui 
In
in 

ști— 
acest 
me- 
oca- 
unei 
han- 
An- 

inex- 
dună 
Ulti-

loan CHIRILÂ

OTELUL
„U" CLUJ-NAPOCA

Stadion Dunărea ;
timp frumos ; spectatori — circa 
20.000. Șuturi : 9—5 (pe poartă:
3—3). Cornere : 6—0. Au marcat: 
BOERU (min. 16), L. MOLDOVAN 
(min. 45), MUJNAI (min. 83), res
pectiv ANTOHI (min. 55).

OȚELUL : Călugăru — G. Po
pescu (min 39 VAIȘCOVICI), Du
mitru, Aglu, Gh. Radu — M. Stan, 
Mlhuț, Burcea — Ralea (min. 53 
Rotaru), ANTOHI, Hangliluc.

„U“ CLUJ-NAPOCA : CA VAI — 
Dobrotă. Neamțu, Ciocan. PO- 
PICU — L. MOLDOVAN, SÎUJNAT, 
Sabău (min. 89 Meszaroș). Feșnlc 
— CtMPEANU II. BOERU (min. 
68 Biro).

A arbitrat bine M. Cons.antl- 
nescu, la linie, : E. Pătrașcu șl Gh. 
Oflțeru (toți din București).

Cartonase galbene : AGIU, CIM- 
, PEANU n.

La speranțe : 3—1 (2—0). .

au centrat înalt și fără eficien
tă, astfel că fazele adevărate 
de gol le-am numărat pe de
gete. Prima am notat-o abia 
în min. 14. Atunci. Goantă (cel 
mai bun jucător de pe teren), 
la „un-doi“-ul cu Șt. Popa a 
șutat în... brațele lui Cristian II, 
de la numai 6 m ! Apoi au ve
nit acelea din min. 22 si 31, 
în care portarul oaspeților și-a 
arătat frumoasele disponibili
tăți, el refuzînd să fie învins de 
șuturile lui Manea si Goantă 
(a fost cea mai frumoasă ac
țiune ofensivă a primei repri
ze). Și feroviarii au plecat la 
vestiare apăsați de nereușitele 
lor într-o primă repriză de 
slab nivel tehnic, fără idei tac
tice. la care adversarul a re
plicat doar cu o 
preocupare pentru 
neori cu destule 
neregulamentare).

După pauză, aveam să fim 
martorii aceluiași joc încâlcit, 
cil numeroase greșeli. Echipa 
gluleșteană se precipita si se 
împotmolea mereu în treimea 
Gloriei. Tribunele murmurau în 
semn de nemulțumire și pri
veau mereu tabela electronică 
(unde timpul se scurgea în fa
voarea oaspeților). în min. 63, 
însă, apare prima „scînteie" a 
reprizei secunde : Manea a cen
trat de pe stânga și .FI- Cojo
caru, noul intrat in teren 
(care avea să relanseze jocul 
Rapidului), a trimis, de la nu
mai 5 m, cu poarta goală, pe

permanentă 
apărare (u- 

intervențil

2 (0) 
0
bun :

RAPID 
GLORIA BUZĂU

Stadion Giulești : teren uuu , 
timp însorit, dar răcoros ; specta
tori — circa 17 000. Șuturi : 22—5 
(pe poartă : 10—1). Cornere : 9—2. 
A marcat GOANȚA (min. 77 șl 
79).

RAPID : Toader — MARINESCU. 
Cîrstea, I. Marin (min. 46 M. Grl- 
gore), Bapoș — Dumitru, ȘT. 
POPA, GOANȚA — Țirban, Țtră 
(min. 60 FL. COJOCARU), Manea.

GLORIA : Cristian n — COMA- 
NESCU, TEODORESCU, Mircea, 
Stan — Stoica (min. 80 Alexan- 
drescu) — Trandafir, Stolchiță, 
S. Balaban (min. 48 FI. Grigore) 
— Profir, Timiș.

A arbitrat, In general bine, R. 
Petrescu (Brașov) ; la linie : V. 
Onu (Predeal) șl C. Gheorghe 
(Suceava).

Cartonașe galbene : COMA- 
NESCU, I. MARIN, TIMIȘ.

La speranțe : 3—1 (2—1).

Ungă ! Oaspeții se apără su- 
pranumeric. Rapidul se agită, 
accelerează și, iată, în min, 77 
GOANȚA realizează un spec
taculos „un-doi" cu St. Popa, 
înscriind cu un șut sec : 1—0. 
Peste două minute, combinație 
spectaculoasă Cojocaru — St. 
Popa, ultimul îl deschide pe 
același GOANTĂ : un voleu ne
cruțător al acestuia și 2—0. Ga
leria rapidistă reînvie, echipa 
sa abia acum începe să joace 
frumos, dar nimic nu se mai 
schimbă pe tabela de scor, de
oarece Cristian II îsl salvează 
din nou poarta în min. 82 
și 87.

Stelian TRANDAFIRESCU

respectiv S. Popa (mim. 76), lor- 
dache (min. 80).

STRUNGUL ARAD — METALUL 
BOCȘA 2—0 (0—0) : Nedelcu U 
(min. 46) șl UJvari (min. 62).

C.SJU. REȘIȚA — AURUL BRAD 
2—0 (1—0) : Sclnteie (mlin. 29 șl 
78).

F.C. MARAMUREȘ BAIA MARB
— ARMATURA ZALAU 5—0 (3—0)1 
Roattș (min. 36), Borlceanu (min. 
42), Buzgău (min. 45), D. Moldo
van (min. 59) șl Tulba (min. 87).

MINERUL PAROȘENI — DACIA 
MECANICA ORAȘTIE 4—0 (2—0) t 
Sălăjan (min. 17 șl 44), Băltaru 
(min. 62) șl Crăciun (min. 75).

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA
— GLORIA BISTRIȚA 0—0.

CJ.L. SIGHET — OLIMPIA 
SATU MARE S—1 (6—0) : Moiș 
(min. 2 șl 25), Caciureac (mim. 12 
din 11 m). Bonte (min. 26, 34. 39, 
81), Szfgyarta (min. 90), respec
tiv Borhidan (min. 72).

F.C. BIHOR — C.S. U.T. ARAD 
8—1 (1—1) 3 He (min. 3), Dr&ghlci 
(min. 79), Cigan (min. 87). res
pectiv Kersezl (min. 26).

Relatări de la I. Palcău, z. Ko
vacs, O. Berbecaru, P. Fuchs, O. 
Nemeș, V. Purice, * *------- *
Mihnea, I. Ghișa.
1.
3.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

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

TURULUI

I. Lespuc, I.

16 9 4 3 39-23 22
16 9 5 2 28- 7 20
16 8 3 5 30 12 19
16 8 3 5 21-15 19
16 8 2 6 21-16 18
16 7 4 5 21-18 18
16 7 3 6 22-18 17
16 8 1 7 21-24 17
16 7 1 8 21-23 19
16 8 3 7 24-27 15
16 6 3 7 18-21 15
18 6 3 7 25-30 19
18 6 3 7 19-28 19
16 6 1 9 26-26 13
16 5 3 8 19-23 13
16 6 1 9 23-32 13
16 4 4 8 12-24 12
16 4 1 11 12-35 9

cu trei

„POLI" Tim. 
F.C. Bihor» 
F.C. Maram. 
Gloria B-ța 
C.S.M. Reșița 
Strungul Arad 
Min. Paroșeni 
U.T.A. 
Metalul Bocșa 
Armăt. zalău 
Unlo Satu M. 
C.I.L. Slghet 
Olimpia S.M. 
Min. Cavnic 
Aurul Brad 
Dacia Orăștle 
Steaua CFR 

18. Mureșul Deva
• Echipă E 

punte.
ULTIMA ETAP 

(duminică 14 dec 
șui Deva — Steal— _ 
Napoca, Dada Mecanica Orăștie — 
Unlo Satu Mare, Aurul Brad — 
Minerul Paroșeni, Armătura Za
lău — C.S.M. Reșița, „Poli" Timi
șoara — F.C. Maramureș Baia 
Mare, Metalul Bocșa — F.C. Bi
hor, Olimpia Satu Mare — Mine
rul Cavnic, C-S. U.T. Arad — 
CJ.L, Slghet, Gloria Bistrița — 
strungul Arad.

penalizată

I.MA.SA


m O VICTORIE DE PRESTIGIU PENTRU NICU VLAD
Campionul nostru a terminat învingător în gala

finală a „Cupei Mondiale** la haltere

Campionatul Mondial de handbal feminin, grupa A

ECHIPA ROMÂNIEI, NEÎNVINSĂ, PE PRIMUL LOC ÎN SERIE
iiaiiUDoiisiclc noastre au cîșlieat partidele cu P. r. Germania si rran(a

GRONINGEN, 7 (prin tele
fon). Ultimele două partide 
susținute de reprezentativa fe
minină de handbal a României 
în seria D a Campionatului 
Mondial au avut, cum era fi
resc, grade diferite de dificul
tate.

Echipa R.F. Germania a dat 
handbalistelor noastre o replică 
deosebit de puternică, tn timp 

' . ce formația Franței a evoluat 
modest. în aceste condi
ții, reprezentativa noastră 
a cîștigat la diferență mi
nimă întîlnirea cu R. F. Ger
mania : 22—21 (10—9) și la o 
diferență confortabilă ne cea 
cu Franța : 27—8 (16—5).

ROMANIA — R.F. GERMA
NIA 22—21 (10—9). Partidă
foarte grea pentru handbalis
tele noastre, cu o formație 
care, de la ultima ediție a 
C.M., a înregistrat o conside
rabilă creștere valorică. Un în
ceput crispat al handbalistelor 
noastre a permis adversarelor

■ să se distanțeze la 7—4 în mi
nutul 19. în minutul următor 
echipa României. începe să for
țeze refacerea handicapului si 
egalează în min. 23 (7—7), 
prin frumoase goluri înscrise 
de Mozsi, Marian și din nou 
Mozsi. Fină la sfîrșitul parti
dei echipa României nu va 
mai ceda conducerea, dar a- 
vantajul va fi destul de vul
nerabil (1—2 goluri), dovadă 
că adversarele vor egala' : 8—8 
(min. 25), 9—9 (27). 10—10 (31), 
13—13 (37) și 14—14 (40). în 
min. 49 echipa României trece 
decisiv la conduoere. cu patru 
goluri, scorul devenind 20—16. 
însă o serie de trei puncte con
secutive realizate de adversare 
lasă formația noastră cu un 
singur gol avans, cu care se 
va și încheia partida.

Meciul a fost absolut dra
matic. echipa noastră clști- 
gîndu-1 pe merit după o luptă 
epuizantă, pentru care toate 
jucătoarele merită felicitări.

Au marcat : Tîrcă 7, Tcrăk 
3. Marian 3. Verigeanu 3. Da
nilor 2. Mozsi 2, Lunca 2. 
respectiv Wagncr 6. Schmidt 4. 
Erds 4. Stelberg 4, Botefăr 1. 
Platen 1. Orban 1.

Au arbitrat excelent Henrik 
Mortensen si Niels Knutsen 
(Danemarca)

ROMANIA — FRANȚA 27—8 
(16—5). Iată in sfirsit un meci 
în care handbalistele noastre 
au evoluat bine din primul 
pînă în ultimul minut. Tn. afa
ra victoriei categorice obținute

DANIELA SILIVAȘ, ÎNVINGĂTOARE LA STUTTGART
MUNCHEN. 7 (Agerpres). — 

Tfnăra gim astă româncă Da
niela Silivaș a terminat victo
rioasă în concursul internațio
nal de la Stuttgart, clasîndu-se 
pe locul întîi la individual com

în compania selecționatei Fran
ței. foarte important este fap
tul că 9 dintre cele 10 jucă
toare de cîmp din această 
partidă au si înscris, ceea ce 
ne face să credem că prestația 
echipei noastre în grupa semi
finală va fi din ce in ce mai 
bună. Partida cu formația 
Franței a început foarte -strîns* 
în primele 8 minute de ioc ta
bela de scor rămînind imacu
lată. Apoi. ■ handbalistele noas
tre apasă pe accelerator. Ma
ria Verigeanu, de trei ori. Ma
riana Tîrcă, de două ori, si Eva 
Mozsi, o dată. înscriu. scorul 
devenind 6—1 în min. 13. în 
continuare. atacul echipei 
României se dispune pe spații 
tot ■ mai largi, circulația min
gii se îmbunătățește continuu, 
iar viteza de deplasare si de 
casare cresc o dată cu apro
pierea de finalizare. Crește, 
de asemenea, randamentul por
tarilor Viorica Ionică si Doina 
Rodegnu, iar în apărare sînt 
închise aproape toate culoare
le de aruncare la poartă ale 
handbalistelor franceze. în a- 
cest fel se explică diferența 
asa de mare de scor, adversa
rele noastre iucind mult mai 
bine decît au făcut-o la Con
stanta, la „Trofeul Carpati". 
Prin, victoria categorică în fata 
selecționatei Franței-. echipa 
României încheie iocurile din 
serie neînvinsă, acumulînd un 
punctaj maxim, ceea ce nu a 
realizat nici o altă formație în 
cele trei meciuri ale C.M. de 
pînă acum., Marcatoare: Tîrcă 
6, Verigeanu 4, Cazma 4, Torok 
3. Covaliue 3, Laszlo 3, Mozsi 
2, Butnărașu 1 și Marian 1, 
respectiv Jaques 3. Labegorre 
2, Bara 1, Martin 1 și Roca 1. 
Au arbitrat foarte bine finlan
dezii Seppo Sarnola si Ilkka 
Rein.

★
încheindtr-și viotorioasă evo

luția în seria V, echipa repre
zentativă a României a acu
mulat 6 puncte, dar va intra 
în faza semifinalelor cu 4 
puncte, oele două obținute in 
partida cu Franța (necalificată 
în, grupa 1—12) neluîndu-se în 
considerare.

Luni este zi de pauză. Echi
pa României va susține meciu
rile din grupa semifinală după 
cum urmează : marți — cu e- 
chiDa R.P. Chineze, miercuri 
— cu selecționata Cehoslovaciei 
si vineri — cu formația. Norve
giei.

★ -
Una dintre cele mai mari 

surprize de pînă acum este 
victoria categorică a Norvegiei 
în fata Cehoslovaciei (27—17 !), 
în seria C. după cum de re

pus, după evoluții remarcabile 
la sol și bîrnă, cu un total de 
39,275 p. Pe locurile 2—3, la e- 
galitate, cu 39,05 p, s-au situat 
Ecaterina Szabo (România) și 
Anja Withelm (R. F. Germania). 

ținut este și rezultatul egal 
din seria B, R.D. Germană — 
Ungaria 14—14.

Alte rezultate : SÎMBAtA : 
seria A : Iugoslavia — Aus
tria 24—14, U.R.S.S. — Polonia 
24—15; R.D. Germană — S.U.A. 
37—7, Ungaria — Olanda 21— 
19 ; seria C : Norvegia — Ce
hoslovacia 27—17. R.P. Chine
ză — Japonia 20—20 ; seria 
D : Coreea de Sud — Franța 
27—11 ; DUMINICA : seria A : 
Polonia — Austria 15—18 ; 
Iugoslavia — U.R.S.S. 14—14; 
seria B: R.D. Germană — Un
garia 14—14 ; Olanda — S.U.A. 
18—17 ; seria C : Norvegia — 
Japonia 33—18 ; Cehoslovacia 
— R.P. Chineză 26—17 ; seria 
D : Cojsea de Sud — R.F. 
Germania 16—24.

Ion GAVRILESCU

PE GHEAȚA ȘI PE ZAP ADA
NOUL CAMPION 

al lumii la patinaj 
artistic juniori este 
americanul de 17 ani 
Rudi Galindo. La 
Kitchener, în Cana
da. el s-a impus a- 
bia îin ultimul exer
cițiu de „libere11 în 
fata lui Todd Eld
redge (Statele Uni
te) și a Iui Iuti

Țimbaliuk (U.RJS.S.). 
Cuplul sovietic Ele
na Leonova — Ghe- 
nadi Krasnițki a 
câștigat proba de 
perechi. Galindo ob- 
ținînd. alături de 
Kristi Yamaguchi, 
medalia de bronz. 
Pe locul 2. tot un 
cuplu sovietic. Eka
terina Muragova —

Proba de dans a C.M. de patinaj artistic 
pentru juniori a fost net dominată de spor
tivii sovietici, cuplul Ilona Melnicenko — 
Ghenadi Kaskov cucerind medalia de aur 
și simpatia publicului canadian.

Telefoto : A-P- — AGERPRES

Ctaorindu-și frumosul palma
res, Intre care sl titlul suprem 
doblndit nu demult la Sofia, 
halterofilul român Nicu Vlad 
a terminat învingător la cate
goria sa (100 kg) In cadrul ga
lei finale a „Cupei Mondiale*, 
încheiată duminică la Mel
bourne, in Australia. Cu un 
total de 410 kg (190 kg la 
smuls, 220 kg la aruncat), cam
pionul nostru a obținut o nouă 
victorie de prestigiu.

In clasamentul general al 
„Cupei Mondiale*, alcătuit (in

Masters-ul tenismanilorSPRE O FINALĂ BECKER - LENDL ?
Cam Intr-acolo pare să se în

drepte, opinează comentatorii, 
Masters-ul tenismanilor, ajuns, la 
..Madison Square Garden* din 
New York, In faza semifinalelor 
încrucișate, duminică seara (după 
închiderea ediției noastre) avtnd 
să se dispute partidele wilander 
— Lendl șl Edberg — Becker. Les
ne de dedus că cel 4 s-au califi
cat din serii, Lendl (6—3. 7—5 cu 
Gomez șl 6—4, 6—4 cu Noah) șl 
Becker (0—6. 6—1, 6—1 cu Leconte

Artem Torgașev.
„CUPA MONDIA

LĂ* la schi alpin 
a continuat la Val 
d’Isere, în Alpii 
francezi. Coborârea a 
revenit, conform aș
teptărilor. campio
nului mondial Pir- 
min Zurbriggen (El
veția), în vreme ce 
slalomul super uriaș 
a daț cîștig de cau
ză vest-germanului 
Markus Wasmeier. 
Deși a realizat, si In 
această 'probă, cel 
mai bun timp, Zur
briggen n-a figurat 
in clasament fiind 
descalificat pentru 
ratarea unei porțl. 
întrucât Împotriva 
regulamentului, el a 
continuat ' cursa, se 
pare că riscă o sus
pendare. Oricum, cu 
75 p. ‘față de cele 
62 p ale ltrl Wae- 
meier. Zurbriggen se 
menține pe locul 1 
tn „Cupa Mondială*.

HOCHEI PE 
GHEAȚĂ : în meci 
amical, la Bienne 
(Elveția). selecționa
ta olimpică a țării 
gazdă a surclasat-o 
pe cea a Franței : 
9—1 (3—0. 4—0,
2-1).

SLALOMUL SPE
CIAL de la Val 
Thorens (Franța) a 
fost adjudecat de 
schiorul american 
Felix ’ McGrath, ur
mat de Grega Be- 
nedik (Iugoslavia) și 
Berhard Knauss (A- 
ustria). 

diferent de categorie) prin în
sumarea punctelor cucerite in 
toate reuniunile competiției, 
Nicu Vlad a ocupat un remar
cabil loc 4, în urma bulgarilor 
Salamanov, Krastev si Varba- 
nov. Cu 198,26 p (față de 
186,18 ale lui Nicu Vlad), mul
tiplul campion bulgar Naum 
Salamanov a intrat tn posesia 
trofeului, reușind totodată, la 
Melbourne, să-și amelioreze 
propriul record mondial la sti
lul smuls, ridicînd 148 kg (v.r. 
147,5 kg).

șl 6—3, 3—6, 6—3 cu Wilander) fără 
să ti cunoscut tnfrlngerea, flecare 
cu cite 3 victorii. Au Ieșit din 
cursă Gomez șl Noah (din seria 
ciștlgată de Lendl), respectiv Nys- 
trom șl Leqonte (1. Becker, 2. Wi
lander), cu observația că francezii 
Noah șl Leconte au fost singurii 
oare au pierdut tot I

Finala e programată pentru 
luni (seara) după sistemul (care 
n-a funcționat tn restul turneu
lui) „cel mal bun din 5 seturi*.

Pe neașteptate, a reapâ- 
rut ! Aceeași siluetă firavă ji 
(48 kg, 1,61 m), același pas 
„mărunțit- (dar capabil de \ 
finișuri incendiare !) ca și 11 
la J.O. de la Montreal ’ ■ 
(1976). unde a cîștlgat me- J 
dalii de aur la 800 și 1 500 i' 
m, ba încă stabilind, pe ] i 
prima distanță, un nou re- 
cord al lumii’ (1 :54,94). A- ■ ' 
celași chip parcă iremedia- ' i 
bll trist, ă la Buster Kea- ]« 
ton, același aer ușor demo- 
dat, ca și la Moscova 1, 
(1980), cînd șl-a trecut in 'i 

' cont al treilea titlu olimpic ,1 
, (1 500 m).
' Cunoscîndu-i vîrsta, va *1 
, împlini la 17 decembrie 35 •[

de ani, șl știlnd-o (din 1984) 11
suspendată de propria fe- J' 

' derație, pe 2 ani, e- i [

REVENIRE NEAȘTEPTATĂ :■
ram siguri că a abandonat • ‘ 
atletismul. Cu atît mai mult, 11 
cu cit, absentă la C.E. de 
la Atena (1982), avusese ne- «' 
cazuri serioase cu tendo- 1, 
nul lui Achile. Și totuși, !i 
recent, cu prilejul „mon- î1 
dlalului* feminin de 15 kl- 
lometri, și-a făcut reapari- 11 
ția la Lisabona ! Cursa el, ,1 
au apreciat comentatorii, a i! 

'i fost prudentă și, cu totul, 
,i pusă în slujba echipei so- ]i 
i J vietice, din rîndul căreia t1 
«, s-a clasat, pînă la urmă, ■' 
'i cea dintîi, pe locul 6. A- ‘i 

saîtată de ziariști, el înșiși / 
ij surprinși de acest come- i[ 
11 back, cea care n-a încetat 1' 
Ji să fie recordmana lumii la ]i 
i' 1 500 șl 3 000 m nu s-a ha- i1
I, zardat în declarații. „Deși «' 
[ i m-am antrenat mereu — a 1 
i1 zis —, e c« și cum aș lua-o [i 
i' acum de la capăt ’ poate i1 

voi încerca la 10 000 m, < 
poate Ia maraton, nu știu, Ji 

i1 dar e cert că voi alerga in 
I, continuare. Nu renunț
11 pentru că atletismul e via- 1, 
] ța mea !“. Ji
i Această tulburătoare pro- 11 

fesiune de credință aparțl- ji 
ne, fără îndoială că ați ■' 
ghicit, Tatianei Kazanklna.

Ovidiu IOANITOAIA !

CAMPIONII LA
(Urmare din pag I)

chie de cuțit, de fiecare dată cu 
2—1 și cu multe seturi în pre
lungiri. Un succes logic al cu
plului Vasile Florea, Andras 
Fejer si o mențiune pentru Se
ver Naidin, Cristian Dorcescu, 
ajunși Pe locul secund al po
diumului.

REZULTATE TEHNICE, simplu 
masculin — semifinale : V. Flo
rea — S. Crlșan 3—0 (20, ÎS. 21), 
A. Fejer — C. Ignat 3—0 (21, 13, 
10) : locurile 5—6 : Călin Creangă 
(Sticla CSȘ Bistrița) — Cristian 
Ignat (Universitatea ASA) 2—0 (12. 
16) : locurile 3—4 : Simion Crlșan 
(CSM CIuj-Napoca) — Cristian 
Tiugan (Universitatea ASA) 2—0 
(14, 11) : finala : V. Florea — A. 
Fejer 3—1 (—19. 18, 19. 19); feminin, 
semifinale : Emilia Ciosu — Marla 
Alboiu 3—1 (17. 17. —15, 19). Otilla 
Bădescu - Kings Lohr 3—0 (16. 8.

TENIS DE MASĂ
15 ; locurile 5—G : Liana Măcean- 
Heim (CS Arad) — Maria Bo
goslov (Metalul CSȘ Rm. Vîlcea) 
2—0 (18, 14) ; locurile 3—4 : Marla 
Alboiu (Metalul CSȘ Rm. Vîlcea) 
— Kinga Lohr (Constructorul 
IJGCL Tîrgu Mureș) y2—l (5, —15, 
7) ; finala : Otilia Bădescu — E- 
milia Ciosu 3—0 (17, 16, 11) ; du
blu feminin, semifinale : Emilia 
Ciosu, Maria Bogoslov — Gabriela 
Gherman (CSM Cluj-Napoca), 
Kinga Lohr 2—1 (—18, 23, 10), Ma
ria Alboiu Otilia Bădescu — Ma
ria Losonczi (Constructorul 
IJGCL Tg. Mureș), Liana Măcean- 
Heim 2—0 (12. 9) : finala : Emi
lia Ciosu, Maria Bogoslov — Ma
ria Alboiu, Oțllia Bădescu 2—1 
(—8, 24, 19) ; masculin, semifinale: 
S. Naidin (Constructorul IJGCL 
Tg. Mureș), Cristian Dorcescu 
(Știința CSȘ 2 TJPIPS Constanța) 
— M. Nicorescu. Cristian Tiugan 
(Universitatea ASA Craiova) 2—1 
(13. —Ur li), V. Florea. A. Fejer 
— C. Tgnat, C. Toma 2—0 (16, 18), 
finala : V. Florea, A. Fejer — S. 
Naidin, C. Dorcescu 2—0 (16, 18).

în preliminariile C.E. 
MALTA - ITALIA 0-2 (0-2)
Disputat sîmbătă, la La Va let ta, 

meciul din cadrul grupei a 2-a 
a preliminariilor C.E. dintre echi
pele Maltei și Italiei s-a încheiat 
cu victori-a oaspeților : 2-—0 (2—0), 
prin golurile marcate de Ferri 
(min. 11) și Altobelli (mi-n. 20) 
După pauză, partida s-a echili
brat, îndeosebi du-pă ce Altobelli 
a ratat două lovituri de la 11 m ! 
Gazdele au ,.prins aripi", au jucat 
bine în apărare și la mijlo-cul te
renului reușind să mențină rezul
tatul. După meci. Azeglio viciul, 
antrenorul italienilor, spunea": „ne
am realizat obiectivul de a ob
ține cele două puncte. Ratările lui 
Altobelli au influențat jocul tinerei 
noastre echipe. Maltezii sînt în 
mare progres și s-au arătat in
comparabil mai puternici decît în 
partida cu Suedia, pe care au 
pierdut-o cu 0—5“!»La rîndul său, 
conducătorul tehnic al maltezilor, 
Gencio Dobrev. s-a declarat „mul- 

-țumit de rezultat și de jocul pres
tat. După aspectul jocului, scorul 
putea fi mai strîns*.

Arbitrul Ture (Turcia) a con
dus echipele. MALTA : Bonello — 
Scicluna, McKay (min. 33 Azzo- 

pardi), Holand, Buttigieg — La- 
ferla, Busutill, R. Vella, Gregory 
(mln. 84 Scerri) — De Georgi, L. 
Farugia. ITALIA : Zenga — Ber- 
gomi, F. Baresi, Ferri, Nella — 
Bagni (min, 67 De Napoli), Dona
tion!, Dossena (min. 75 Matteoli), 
Giannini — Altobelli, Vlalli. In 
urma acestui rezultat, clasamentul 
se prezintă astfel :

anului viitor : 24.1.: Italia — Mal
ta ; 14JZ.: Portugalia — Italia.

1. Suedia 3 2 1 0 0—1 52. Italia 2 2 0 0 0—2 4
3. Portugalia 2 0 2 0 2—2 24. Elveția 3 0 1 2 3—6 1
5. Malta 2 0 0 2 0-7 0

Următoarele jocuri la începutul

CAMPIONATE NAȚIONALE

ARSENAL Londra își continuă 
seria succeselor în campionatul 
Angliei, aflîndu-se în fruntea cla
samentului, după 18 etape. Arse
nal a dispus de Q.P. Rangers cu
3— 1, în timp ce urmăritoarele ei, 
Nottingham Forest șl Everton, au 
cîștlgat cu 2—0 (la Manchester 
City) și, respectiv, 4—0 (la Nor
wich). Alte rezultate : Watford — 
Liverpool 2—0, Oxford — Luton
4— 2, Chartton — Newcastle 1—1, 
Chelsea — Wimbledon 0—4 !, 

Coventry — Leicester 1—0, Shef
field Wednesday — Aston Villa
2— 1, West Ham — Southampton
3— 1. Pe primele locuri : Arsenal 
37 p, Nottingham 35 p, Everton 
32 p, Liverpool 31 p. Pe ultimele : 
21. Chelsea 16 p, 22. Manchester 
City 15 p.

CAMPIOANA DE TOAMNA în
R. F.G. î Hamburger S.V. Avlnd 
24 de puncte (tot atîtea cît are șl 
Bayern Munchen), Hamburger S.V. 
beneficiază de un golaveraj mai 
bun (+16 față de +13). In etapa 
de sîmbătă, a 17-a, H.S.V. a cîștî- 
gat cu 2—0 în fața lui Kai-serSlau- 
tern, în timp ce Bayern a reali
zat la Gelsenkirchen un scor egal 
(2—2), cu Schalke. Alte rezultate; 
F.c. Koln — Bremen 3—0, Dort
mund — Frankfurt 1—0, Hom
burg — Blau Weiss 2—1, Num- 
berg — Mdnchengladbach 2—0, 
Diisseldorf — Bochum 0—4 !, 
Stuttgart — Bayer Levetkusen 
1—0, Uerdingen — Mannheim 3—2. 
Pe primele locuri : Hamburger
S. V. și Bayern Miinchen cu cite 
24 p, Leverkusen 22 p, Stuttgart 
21 p, Kaiserslautern și Bremen cu 
cîte 20 p, Dortmund 19 p etc. ; 
pe ultimele locuri : 17—18. Blau 
Weiss șl Diisseldorf cu cîte 8 p.

Redacția $i administrația: cod 79778 București, «tr V. Conta !6. of P.T.T.R t, tel. centrală *1 Î9 70 ș! 11 59 59; COresp. 10 20 30; Interurban 137 ; telex 10 350 romsp Telefax :(90) Nr. 11 60 33
Tiparul: i.p. „informația*. Pentru străinătate abonamente prin Rompresftlatclia • sectorul export-import presă P.Q.B. 12-201, telex 10376. prsfli București, Calea Grivlței nr. 61-66 10 369


