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La invitația tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, președintele 
Republicii Socialiste România, 
sîmbătă după-amiază a sosit la 
București, într-o vizită de prie
tenie in țara noastră, pre
ședintele Republicii Arabe E- 
gîpl, Mohamed Hosni Mubarak.

Nou» întîlnire dintre pre
ședintele României și președin
tele Egipluiifî reprezintă ex
presia voinței celor două state 
de a da noi dimensiuni conlu
crării bilaterale pe multiple 
planuri, de a-și spori contri- 
bupa J* soluționarea marilor 
Probleme care preocupă lumea 
de azi, la cauza păcH Si cola
borării internaționale,

Ceremonia sosirii înaltului 
oaspete a avut Ioc pe aeropor
tul internațional Oiopeni.

La ora 18,00, aeronava cu 
care a călătorit oaspetele egip
tean a aterizat.

L_a scara avionului, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu a 
salutat cu cordialitate pe pre
ședintele Mohamed Hosni 
Mubarak.

După ceremonia sosirii, pre
ședinții Nicolae- Ceaușescu și 
Mohamed Hbsnl Mubarak an 
părăsit aeroportul, îndreptîn- 
du-se spre reședința rezervată 
inaitului oaspete egiptean.

★
La Palatul Consiliului de Stat 

»u început, sîmbătă după-amia- 
ză, convorbirile oficiale intre 
președintele Republicii Socialis
te România, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Re
publicii Arabe Egipt, Mohamed 
Hosni Mubarak.

In timpul convorbirilor, pre
ședintele Nicolae Ceaușescu șl 
președintele Mohamed Hosni 
Mubarak au apreciat cu sa
tisfacție că relațiile de colabo
rare dintre România ei Egipt 
— pe plan politic, economic, 
tehnico-științific și în alte do
menii de interes comun — cu
nosc o dezvoltare continuă, în 
conformitate cu înțelegerile 
convenite cu prilejul întilnirl- 
lor la nivel înalt. Pornindu-se 
de la rezultatele obținute pini 
acum, s-a apreciat că exista 
premise favorabile pentru dez
voltarea și amplificarea acestor 
raporturi în toate domeniile de 
activitate, șl îndeosebi în cel 
economic, •

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mohamed Hosni 
Mubarak au avut, în continua
re, un prim schimb de păreri 
Cu privire la probleme ale 
actualității internaționale. •

★
Președintele Republicii So

cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a oferit, 
sîmbătă, un dineu oficial în

onoarea președintelui Republi
cii Arabe Egipt, Mohamed 
Hosni Mubarak, la Palatul 
Consiliului de Stat.

în timpul dineului, președin
tele Nicolae Ceaușescu și pre
ședintele Mohamed Hosni Mu
barak au rostit toasturi, urmă
rite cu atenție si subliniate cu 
aplauze*

Președintele Republicii So
cialiste România, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, s-a reîn
tâlnit, duminică dimineața, cu 
președintele Republicii Arabe 
Egipt, Mohamed Hosni 
Mubarak.

In timpul convorbirilor, cei 
doi președinți au continuat 
examinarea unor aspecte im
portante ale dezvoltării relați
ilor româno-egiptene, corespun
zător dorinței și aspirațiilor de 
progres ale ambelor țări șl 
popoare. S-a procedat, totodată, 
Ia un larg și aprofundat schimb 
de păreri cu privire la evolu
ția vieții politice internaționale.

Cei doi șefi de stat șl-au 
manifestat satisfacția fată *de 
schimbul util și fructuos da 
păreri pe care l-au avut cu 
prilejul acestei noi vizite * de 
prietenie, constatînd că, în 
problemele fundamentale ale 
vieții mondiale. România și 
Egiptul au poziții identice sau 
foarte apropiate. S-a exprimat 
convingerea că, pe baza. înțe
legerilor convenite, se vor dez- 

relațiile de 
România și

legerilor convenite, 
volta și mai mult 
colaborare dintre ___ .__ _
Egipt, atit pe plan bilateral, 
cit șl pe arena mondială, In 
folosul și spre binele ambelor 
țări și popoare, al cauzei păcii, 
ințelegerii și colaborării inter
naționale.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, de înțelegere și stimă 
reciprocă, caracteristică bune
lor relații dintre țările 
popoarele noastre.

★
Duminică la amiază s-a 

cheiat vizita de prietenie 
fectuatg în tara noastră 
președintele Republicii 
Egipt, Mohamed 
Mubarak.

Solemnitatea plecării înaltului 
oaspete egiptean a avut loc pe 
aeroportul Otopenl.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
și președintele Mohamed Hosni 
Mubarak au sosit împreună la 
aeroport.

Ceremonia plecării șefului 
statului egiptean s-a desfășurat 
in aceeași atmosferă caldă, 
prietenească ce a caracterizat 
Întreaga vizită.

La ora 12 aeronava prezi
dențială a decolat.
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de 
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Ultima etapă a turului Diviziei A de fotbal

F.C. OLT TERMINĂ PE UN REMARCABIL LOC 3!
@ Dinamo, învingătoare 

în fața Rapidului @ F. C. 
Argeș și F.C.M. Brașov - 
„remize" in deplasare © 
„U“ Cluj-Napoca, victorie 
categorică @ Sportul Stu
dențesc pierde la Bacău 
@ Gloria Buzău salvează 
un punct in inferioritate 
numerică @ Chimia evită 
..podiumul" retrogradării 
prin autogolul gălățeanu- 
lui Antohi @ Cămătaru (17 
goluri) s-a detașat în clasa
mentul de toamnă a! gol- 
geterilor

REZULTATE TEHNICE
„U“ Cluj-Napoca - Flacăra Moreni
Dinamo
F.C. Olt
Chimia
Gloria Buzău

Ș? S.C. Bacău
Petrolul

g
g Partida Victoria - Corvinul se va disputa 
fc Iar intilnirea Universitatea Craiova - Steaua 
t fost amînatâ.

I

I
I

- Rapid
- Jiul
- Oțelul
- F.C.M. Brașov
- Sportul Studențesc
- F.C. Argeș

(Citiți cronicile meciurilor In pag, 8—3)
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C&mătaru (tri
cou alb) șuteazâ 
de la 1*8 m, În
scriind at doilea 
gol al echipei 

Dihamo tn par
tida
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IN CIUDA UNEI DOMINĂRI INSISTENTE, STEAUA A PIERDUT 
|LA LIMITĂ (0-1) FINALA INTERCONTINENTALĂ CU RIVER PLATA

1

® Jocului deschis al formației noastre — argentinienii 
i-au răspuns cu o masivă cantonare în defensivă Ra
tările — un handicap în evoluția roș-albaștrilor Q S-a 
resimțit din plin lipsa lui Boloni

Ș __________ .____
& trimișii noștri). • Finala

TOKIO, 14 (prin telefon de la 
„ __2_ 1," __ la Cupei
$ Intercontinentale a beneficiat 
$ de cadrul marilor întreceri fot- 

balistice internaționale j un sta- 
dion impozant, organizare fără 
cusur și un public numeros, 

îj peste 80 000 de spectatori luînd - 
Si loc în tribunele frumoasei are-

Deși mai generoasa cu adversara In meciul-retur,

*

CAMPIOANA NOASTRA LA VOLEI, IN PENULTIMUL ACT AL C.C.E.
Cete două reprezentante ale 

țării noastre în cupele europe
ne la volei (masculin), echipele 
bueureștene Steaua (în C.C.E.) 
și Dinamo (în Cupa Cupelor),' 
an susținut, meciurile-retur din 

■ dniepenultitna fază a competi- 
tiijoT. Rezultatul meciului di-

namoviștilor nu ne-a parvenit, 
dai’ nu există dubiu că nu s-au 
calificat, garanție fiind scorul 
din tur : 3—0 (45 :9) cu D.H.G. 
Odense. Steliștii au jucat retu
rul în Capitală, sîmbătă seara, 
calificîndu-se chiar după... pri
mul set.

Acțiune de atac finalizată de campionii români in fața apărării 
la fileu a ,tchipvi israeliene Foto : Iorgu BĂNICĂ

Deși pentru campioana noas
tră, Steaua, conturile cu 
Hapoel Bat-Tam erau praotlc 
încheiate după meciul-tur de 
aaum o săptămână. vreo 2—300 
de prieteni al voleiului au luat 
loc în tribunele sălii Rapid, 
interesați nu atât de rezultat 
(previzibil), cit de spectacol și 
de nivelul prestației In sine a 
steliștilor. Dar aceștia nu s-au 
arătat prea dornici să-și eta
leze virtuțile, conștienți și de 
timiditatea replicii adverse și 
de certitudinea victoriei, chiar și 
Cu motoarele la r-elanti. In
tr-adevăr, Steaua a câștigat, 
fără a se angaja peste posibi
litățile ei medii, dar nu în trei 
seturi, ca la Bait-Yam,- ci ce- 
dînd un set adversarilor : 3—1 
(7. 2, —4, 4). Timpul de dis
putare a partidei (mai puțin 
de o'oră) indică și el cu exac
titate disproporțiile create pe 
parcurs în prestația ambelor 
competitoare, Steaua urmînd 
exemplul partenerei de între
cere, în setul al treilea. Dar 
acest timp scurt (cam cit pen
tru două seturi ceva mai dispu
tate) reflectă si numărul mare

Aurelian BRESEANU

ne olimpice din capitala Japo
niei. Partida a luat sfîrșlt cu 
1—0 (1—0) tn favoarea campi
oanei Argentinei și deținătoarei 
Cupei Libertadores, River Pla
ta Buenos Aires, dar trebuie să 
spunem din capul locului că 
Steaua rămîne o mare învinsă. 
La cîteva minute după încheie
rea meciului, primul care avea 
să recunoască valoarea forma
ției noastre, si pe undeva, in- 
justețea rezultatului înscris pe 
tabela de 
trenorul 
Viera.

Partida _ ____ ___ ______
două optici total diferite de a 
aborda întîlnirea : de o parte 
formația noastră, dornică să a- 
rate spectatorilor japonezi în
treaga gamă a tehnicii și tac
ticii fotbalistice, juclnd descliis,

marcaj era chiar an- 
argentinian Hector

a onus, de altfel.

atacind c« toate liniile. De cea
laltă, River Plata, dispusă să 
recurgă la orice mijloc spre a 
bloca mai întâi jocul și a men
ține apoi minimul avantaj 
de pe tabelă. Jucătorii antre
nați de Anghel Iordănescu au 
făcut o mare risipă de energie, 
au. luptat cu multă convingere, 
atrăglndu-șl simpatia spectato
rilor. Din rlndul lor s-au' evi
dențiat tn mod special Sttnga- 
eiu, Belodedicl, Bumbescu, Bă
lan, Balint. Calitățile formației 
noastre au constat In omogeni
tatea de ansamblu, care i-a 
permis să combine sigur și to- 
delung. Ea și-a creat, dealtfel, 
situații mult mai numeroase da 
a marca. Balonul â și ponosit a 
dată In plasa porții lui Pumpi- 
do (min. 16), cînd Belodedid, 
după o spectaculoasă combina
ție cu Pițurcă, a înscris. ArbL

Cornel POPESCU 
Eftimie IONESCU

(Continuare In vag a

In „Cupa F. R. Natație“ la Baia Mare

REZULTATE ÎNALTA valoare

(Continuare In pag. 2-3)

desigur, 
numite 
Noemi

entuzias-

BAIA MARE, 14 (prin tele
fon). Reunind elita țpotuhli 
nostru. „Cupa F.R. Natalie* a 
prilejuit, conform previziunilor, 
o seamă de • rezultate de înaltă 
valoare internațională, princi
palele autoare fiind, 
aceste mari sportive 
Tamara Costache și 
Lung.

Băimărpanca și-a
mat pur si simplu concitadinii, 
smulgîndu-le si mai calde a- 
plauze la aniversarea a 10 ani 

înot maramureșean. Medali
ata C.M. de la’ Madrid a avut, 
reuniune de reuniune, evoluții 
de incontestabilă clasă. A în- 
cenut concursul printr-un 
2:15,27, timp superior cu mai 
bine de 11 secunde celui reali
zat de a doua clasată în aoeastă

întrecere, deosebita relevanță 
fiind dată însă de faptul că 
rezultatul reprezintă cea mai 
bună performantă mondială la 
400 m mixt In 1986. superioară 
celui obtinut de campioana lu
mii in august I Eleva Iul Gh. 
Dimeca a continuat in același 
ritm si sîmbătă după-amiază. 
cind a doborît — surprinzător, 
pentru unii — recordul natio
nal la 200 m bras (probă mai 
puțin specifică), aducîndu-1 la 
2:38,74. In ultima reuniune. 
Noemi a tnotat 400 m mixt tn 
4:43,65, mențlnlndu-se astfel la

Geo RAEȚCH1

(Continuare in pag. 2-3)



A DE BASCHET
Simbâtă și u.. ninieă s-au dispu- 

tat meciurile ultimei etape a tu
rului secund cKxi cadrul Campio- 
natelor Naționale de baschet, gru- 
pele valorice 7—12.

FEMININ
RAPID-PROGRESUL BUCU

REȘTI — voința brașov 2—« : 
66—45 (35—21) șl 80—68 (43—31).
Fruntașele grupei au oferit două 
meciuri atractive, în care ambele 
echipe au arătat nu numai o bună 
valoare actuală, ci și reale pers
pective. Formația feroviară a ob
ținut victoriile datorită jocului 
mai organizat, cu acțiuni pozițio
nale și contraatacuri eficiente, în 
timp ce superioritatea în lupta 
sub ^panouri a determinat cîștiga- 
rea multor mingi și înscrierea a 
numeroase coșuri. în special de 
Lenuța Trică. Prin evoluția sa în 
aceste ultime partide echipa bucu- 
reșteană s-a detașat în fruntea 
clasamentului grupei și a demon
strat că în campionatul viitor 
poate candida cu șanse la pozițiile 
superioare ale Diviziei A. Cu un 
lot tînăr (din care fac parte nu 
mai puțin de 8 baschetbaliste sub 
20 de ani). Voința Brașov, a avut 
neșansa ca în acest derby să nu 
beneficieze de conducătoarele de 
joc Monica Cicio și Luminița 
Vraprfu, dar șl așa au avut o 
prestație apreciată. Au marcat • 
Trică 224-26, Popa 194-28, PIrvan 
04-3, Slăvei 9-4-2. Budurăscu 3+2, 
Rid.Janu 04-2, Lefter «4-10. Tatu 
24-o, AHxandru 5+7 pentru învin
gătoare respectiv Hînda 9+13, 
Menihart 114-11. Coșnean 24-10, 
Turtol 04-5. Fartaes 24-4, Green 
12+12 Otavă 2+0 Grflnwaldt 
7+13. .

Au arbitrat bine M. Aldca — N. 
Zdrula șl C. Dumitrache — C. Co- 
măniță.

Dumitru STANCULESCU
MOBILA SATU MARE - CO

MERȚUL TG. MUREȘ 2—0 î 84- 
58 (42—32) și 72—68 (30—30). Coș- 
getere : Âștelean 164-18, SzOcs 
23+31, Leitner 22+17. respectiv

Olasz 15+27, Bulgăr 9+17, M. Nagy 
S+10. (Z. KOVACS — coresp).

ROBOTUL BACAU — CRIȘUL 
ORADEA 2—0 : 81—75 (33—46) ți 
«s—«4 (41—33). Coșgetere : Bunget 
10+23, Leonte 8+7, respectiv tu
tu) 22+20, Balogh 14+12. (I. LAN- 
CU — coresp.).

MASCULIN
CSU BALANȚA SIBIU — ACA

DEMIA MILITARĂ MECANICA 
FINA BUCUREȘTI 2—0 : 109—96
(61—54) ți 103—108 (52—53, 30—30,
38—98). Jocuri spectaculoase, cel 
de al doilea dramatic, necesitînd 
șl două prelungiri pentru a se sta
bili clștigătoarea. Marcatori : 
Dălan 33+13, Bretz 18+24, Palhegy 
10+22, Apostu 10+19, Munteanu 
13+13, Herbert 15+12, Bleahu 2+4, 
Kineses 0+2 pentru învingători, 
respectiv Zdrenghea 31+32, Șarlă 
10+29, Searlat 26+11, Hoit 12+16, 
Oczelak 5+17, Iaeob 6+3, Neagu 
4+0, Mornescu 2+0. (I. IONESCU 
— coresp.).

POLITEHNICA SPORTUL STU
DENȚESC — RAMIRA BAIA MA
RE 1—1 : 54—78 (27—37) șl 89—77 
(48—26). In primul joc, studenții 
șl-au subestimat adversarii, iar 
aceștia nu au făcut altceva declt 
să-șl vadă de joc șl să clștige In 
fața unor baschetballștl blazați. 
In cea de a doua partidă, bucu- 
reștenli s-au trezit la realitate, au 
evoluat mai aproape de posibili
tățile lor și au Învins. Coșgeterl : 
Constantinescu 28+ 23. Mltrol 5+10, 
Dăian 0+32 de la studenți, respec
tiv Mara 9+10. Popescu 7+10, Co- 
ciș 0+15. (N. ȘTEFAN — coresp.).

UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO- 
CA — POLITEHNICA IAȘI 2—0 1 
83—84 (67—57) șl 85—66 (42—27).
Primul meci a fost pe muchie de 
cuțit și putea reveni la fel de 
bine oaspeților. In cel de al doi
lea, studenții de pe Someș șl-au 
luat rolurile in Serios', au jucat 
bine șl au realizat o victorie cla
ră. Coșgeterl : Crăciun 22+18. 
Mur&șan 18+15 de la Învingători, 
respectiv Moscalu 24+20, Bolștea- 
nu 28+3. (M. RADU — coresp.).

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘAH

SOVATA: EGALITATE IN FRUNTEA CLASAMENTULUI
Campionatul National femi

nin de sah — etapa sa finală 
— continuă la Sovata lntr-o 
atmosferă de mare interes. în 
runda a 2-a, numai 4 sportive 
au reușit să își aproprie victo
ria, Bădulescu, intr-un fel re
velația întrecerii, a dispus de 
Stanca, Boicu a intrecut-o pe 
Jlcman. Baumstark 
activă decît Ionită, 
poulou a găsit căi 
spre victorie in 
Gogîlea. în celelalte două par
tide arbitrii au consemnat re
mize : 
Ghindă
proape

a fost mai 
iar Makro- 
mai directe 
partida eu

Ionescu — Kozma si 
— Mitescn, fapt a- 

fără precedent. dună
același număr de mutări —
77. Cabariu a stat tn această
rundă.

In runda a 3-a disputa a
fost mult mai strînsă. arbitrii

înregistrtn(T mi mai puțin de 
4 remize : Mitescu — Baum
stark. Makropoulou — Ghindă. 
Bădulescu — Boicu si Jicman 
— Ionescu. Mai ușor decît 
era de prevăzut. Kozma 
a dispus de experimentata Go- 
gîlea. tar Stanca de Cabariu.

Am anticipat bine că actuala 
ediție a turneului va fi foarte 
aprigă. O primă dovadă : după 
trei runde încă nu se- poate 
consemna o sahistă care să se 
detașeze, trei dintre cele 13 
participante la turneul final a- 
vlnd același număr de puncte 
(2 1/2). și anume Makropoulou, 
Bădulescu si Boicu. Greu de 
Întrevăzut, in aceste condiții, 
laureata campionatului... De 
bună seamă, spre frumusețea 
Întrecerii 1

SINAIA: 3 VICTORII PENTRU ADRIAN NEGULESCU
Trei victorii consecutive a 

cules tînărul maestru interna
tional Adrian Negulescu în fi
nala Campionatului National de 
sah. care continuă să se des
fășoare la Sinaia.' 
ploieștean i-a învins pe Ste
fanov si Ardeleanul instalîn- 
du-se în fruntea clasamentului, 
care după disputarea a 3 run
de incepe cu Adrian Negulescu 
3 p. Mihail Marin 2,5 p. Ovidiu 
Foișor si Parik Ștefanov — 
1,5 p. Valentin Stoica, Con-

Monel Tra- 
(ultlmii trei 
mai puțin). 

Înregistrate :

E53

Șahistul

stan tin Ionescu si 
tatovici — In 
au cîte o partidă

Alte rezultate
Anițoaiei — Marin 0—1. Stoica
— Ionescu. Foișor — Armas si 
Biriescu — Ardeleanu remize 
(runda a 2-a) : Tratatovici — 
Anițoaiei 1—0. Armas —Stoi
ca. Stefanov — Foișor si Marin
— Biriescu remize (runda a 
3-a).

Arbitrii concursului sint M- 
Anghe! si P. Diaconescu.

POLO; DINAMO S-A DETAȘAT LA 11 PUNCTE!

•mai multă cursivitate 
I
I
I
I
I
I
I
I
I

si de un cadru 
anarte, conferit de 

însorit, aidoma unei

Interes tradițional tn iurul 
aceștui derby bucureștean. care 
s-a bucurat 
ambiant 
timpul
zile de toamnă tîrzie. De data 
aceasta, partida era dominată 
de întrebarea : va reuși Dina
mo să-și întrerupă nefasta ei 
perioadă de ineficacitate ? E- 
vident. dinamoviștii vizau vic
toria. Finalmente echipa dina- 
movistă a reușit să schimbe 
„ultima impresie", 'dar mai 
mult orin prisma rezultatului 
Si mai puțin în planul evolu
ției de ansamblu, care, para
doxal. s-a apropiat de „cota" 
cunoscută atunci cind dinamo- 
yiștii au jucat cu un om mai 
puțin în teren (Nicolae a fost 
eliminat în min. 45. pentru lo-, 
virea lui Marinescu). Meciul a 
început în nota de dominare 
dinamovistă mereu în crește
re. pentru că rapidistii erau 
obsedați de ideea unei remize 
albe „alternînd" cantonarea în 
defensivă cu temporizarea, 

inamo-

viste s-a arăt; 
rintă, varianta 
angajarea lui 
avînd sorti ■' + 
ce în iuru. 
strîngeau ca i 
adversari. Căr 
doar de două c 
tn min. 20 si 
cap neste trans 
ultimele secunc 
prize Dinamo 
Bălăci a execi 
corner, ANDOI 
a trimis cu ca 
mingea, care a 
și cu coneursu 
zitant in interi 

La reluare.
1oc. avînd ava 
plus nesesizab 
nomia reprizei 
care leagă mai 
că cursiv sînt 
își vor "maior 
mip. 51 (CAM 
de Ia 18 m, 1 
nou spectator) 
cîteva faze-sne 
au fost aceleaConsistenta acțiunilor di

|GAZDELE-ÎN OFENSiVĂ SU
S.C. BACAU 1 (0) partide el nu a

I SPORTUL STUDENȚESC 0 ^^o dată pe s
Stadion „23 August" ; teren fa- După pauză.

Ultimele duble intllniri ale a- 
.cestei ediții a Campionatului de 
polo au încheiat sezonul intern, 
anul viitor urmînd — așa cum 
am mai anunțat — să se joace 
turneele finale. Bucureștenii au 
avut posibilitatea, sîmbătă și du- 
—1-1-* să va(iă „ia lucru**, în 

directe, la Bazinul FIo- 
pe ocupantele locurilor 
respectiv. 3—4 ale primei

minică, 
dispute 
reasca, 
1—2 și, 
serii.

CRI-DINAMO BUCUREȘTI — 
ȘUL ORADEA 13—9 (4—1, 4—3,
3—1, 2—4) șl 14—7 O—2, 4—2, 3—2, 
6—1). Nici una din partidele a- 
cestei „duble manșe* a derbyu- 
lu4 campionatului nu a pus pro
bleme deosebite actualului lider 
autoritar (detașat, acut», la 11 pi),

echipa antrenată. de Iullu Capșa 
încheind neînvinsă un sezon în 
care a demonstrat că se situează, 
valoric, cu o clasă deasupra ce
lorlalte competitoare, Crișul s-a 
mulțumit ta primul joc cu rolul 
de „sparring partner", astfel că, 
după 3 reprize, poloiștll din Șos. 
Ștefan cel Mare (fără Ș. Popes
cu, suspendat) luaseră un avans 
de e goluri, avans mărit cu tacă 
un gol ‘ 
„sfert" 
inegală. 
Dinamo 
pă, să-1 _ . __________
ranțe* — a redus „motoarele" șl, 
ta consecință, orădenH au redus 
din handicap printr-un „hat-trick" 
al lui Gordan (care — o cu
riozitate — a loat... golgeterul

la mijlocul ultimului 
cind disputa devenise 

Din acel moment Insă, 
— arvlnd în apă o echl- 
spunem, de „ttaeret-spe-

primului meci, a doua zi neavlnd 
la activ nici un gol). în partida 
de duminică, formația din Ora
dea (lipsită și în. această depla
sare de antrenorul I. Alexan- 
drescu, 
mal bine, a... 
priză, opunind 
tență timp de 
șl condus de 3 
6—5. a primit 
goluri fără a
Șl astfel Dinamo s-a impus, oa
recum paradoxal, la un scor mai 
net declt In meciul de slmbătă, 
deși tn ultimele trei minute a 
jucat, din nou, cu o componență, 
in majoritate de „ti-neret-speran- 
țe". Au maroat : Hagiu 3+5, Ră- 
ducanu 5+1, Olaru 1+3, Cr. Dan 
0+2, Moiceanu 1+1, B. Ionescu

1+1, Ardelean 1+0, Zaharia 1+0, 
V. Șerban 0+1 (D), Gordan 6+0. 
Kiss 1+2, Illes 0+2. Kaț 1+1, Fejer 
1+0, Pantea 0+1, Costrăș o+l (C). 
Arbitri :

• naru.
R. Timoe V. Băje-

George ROTARU

REZULTATE
DE ÎNALTĂ VALOARI

(Urmare din pag. 1)

cel mai ridicat nivel interna
țional- si In această probă.

Tamara Costache și-a etalat, 
la rîndul ei, marea clasă, mai 
eu seamă în cursa de 100 m li
ber. Luînd un start excelent, 
ploiesteanea — oregătită de 
Mihail Gothe — a Înotat de
bordant. cronometrele oprin- 
du-se la 55,40 — a 3-a perfor
mantă mondială a anului, timp 
superior celui cu care «-a ds- 
tlgat argintul la .mondialele" 
din capitala Spaniei. Tamara a 
mai avut prestații remarcabile 
»i în alte curse demonstrlnd tn 
primul rînd un foarte Însemnat 
ctstig Ia capitolul rezistentă.

Cea mai disputată' probă de 
simbătă a fost cea de 200 m 
liber feminin, avînd cea mai va
loroasă participare. Tamara 
Costache a pornit cum o știm, 
adică fulminant, lnregistrînd 
In treceri timpi excelent!, pen
tru a rezista in final atacurilor 
„culoarelor" 3 
Lung, respectiv Luminiță 
brescu). fiind aproape de re
cordul national. în cursa simi
lară a băieților, Robert Pinter 
a concurat în penultima serie 
contracronometru. situlndu-se 
In cele din urmă pe primul 
loc. La 100 m fluture. Stela 
Pura a stabilit un nou record 
de junioare (1:03,51). iar Fla
vius Vlsan s-a impus prin ma
rea sa experiență. La 200 m 
mixt masculin. Cristian Ponta 
a avut succes de cauză intr-o

■ Interesantă dispută cu Laszlo 
Bay. într-un final de luptă, cu 
Musat si Macovei, Pinter a" 
elștigat si ..suta" liber. Victorii 
clare in schimb la 200 m bras 
masculin — Dan Drăgulet și 
100 m spate feminin — Anca 
Pătrăscoiu (mai strînsă a fost 
sosirea la băieți. In aceeași 
probă. In ordinea: Stavriu — 
Volculet).

în debutul programului de 
duminică, 400 m liber — o 
probă... băimăreană la fete 
(Stela Pura, EnlkO

Si 5 (Noemi 
Do-

Palencsar

I
I
I

Noemi Lung (stin 
ga) și Tamara 
Costache, două au
tentice talente ale 
înotului românesc 
tn reuniunile corn 
petiției de la Băii, 
Mare ele ți-au de
monstrat din nov 
valoarea prin per
formanțele realiza 
te, care constituie 
de altfel, noi re
corduri republicam

de antrenorul 
bolnav) a evoluat ceva 

clștlgat prima re- 
mal '■ 
trei 
ori, 

in 
marca vreunul I).

multă rezis- 
sferturi" (a 
dar, de la 

continuare 8

Ramona Terșanschl. Carmen 
Bodiu). iar la băieți intre ge
menii Bogdan (dștigătorul pro
bei) si Eugen Nan s-a „strecu
rat" Al. Moldoveanu. Pe dis
tantă scurtă a brasului. Marina 
Mlclea a înregistrat prima sa 
victorie, la sosire. In fata Ta- 
marei Costache și Cristinei De- 
veseleanu. In timp ce Drăgule' 
si-a trecut la activ ..dubla pro 
cedeului". lntr-o sosire de ase
menea foarte disputată. La 200 
m fluture. Stela Pura a condus 
de la bun Început, termini-mi 
victorioasă In ciuda eforturilor 
colegei-sale Lung, iar Pinter a 
clștiPat, la rlndu-i, disputa cu 
Vișan si Ponta.

REZULTATE TEHNICE : 100 flu
ture b : 1. Flavius Vișan (Dinamo) 
56, SI, 2. R. Plnter (CSMȘ Bala 
Mare) S7,70, X O. Băculeti (Dina
mo) 59.00 ; t : L, Stela Pura 
(CSMȘ) 1:03,51 — rec. jun., X Ti
mes Toth (Dinamo) M04.70, J. Co
rina Dumitru (Centr. L Brașov) 
1:00,35. 200 mixt b : 1. Cristian
Ponta (Dinamo) 2:12,80, X L. Bay 
(Crișul) 2:13,29, 3. M. Iliescu CCSȘ 
Ploiești) 337,37 ; t t 1. Noemi Lung 
(CSMȘ) 215,27 — rec. național, 2. 
Andreea Szlgyarto (CSMȘ) 2:26,55, 
3. Viorica Marin (Ploiești) 2:27,09. 
200 liber b : 1. Robert Pinter

(CSMȘ) 1:54,23, 2. B. Nan (Steaua) 
1:56,77, 3. Vișan 1:58,42 ; f : 1. Ta
mara Costache (CSȘ — Petrolul 
Ploiești) 2:02,20, 2. Lung 2:02,59, 3. 
Luminița Dobrescu (CSȘ Reșița) 
2:03,92. 100 liber f : 1. Tamara Coa
tache 55,40 — ree. național, x Do
brescu 57,48, 2. Pura 59,41 ; b î L 
Plnter 53,20, 2. L Mușat (Dinamo) 
53,28, 3. R. Macovei 53,40. 200 bras 
f : L Noemi Lung 2:38,74 — rec. 
national, 2. Cristina Deveseleanu 
(Lie. 37 Buc.) 2:44.13, 3. Marina 
Milea (Dinamo) 2:44,40 ; b : 1. 
Dan Drăguleț (Steaua) 2:28,35, 2. 
Bay 2:33,32, 3. D. Lăpău (Lie. 37) 
2:41,00 ; 100 spate f : 1. Anca Pă- 
trășcoiu (Dinamo) 1:04,23, X Szl
gyarto 1:05,85. 3. Iulia Mateescu 
(Brașov). 1:08,29 ; b : 1. Cristian 
Stavriu (Dinamo) 1:00.92, 2. L.
Voiculeț (CSS Brăila) 1:01,34, 3. 
L. Nlcolescu (Ploiești) 1:02,49. 
400 liber f î 1. Stela Pura 4:20.34,
2. Enikb Palencsar (CSMȘ) 4:30,10,
3. Ramona Terșanschl (CSMȘ)
4:32,40 ; b : 1. Bogdan Nan
(Steaua) 4:07.97 , 2. Al. Moldovea
nu (Ploiești) 4:08.47, 8. E. Nan 
(Steaua) 4:11,98. 100 bras f : 1. Ma
rina Miclea (Dinamo) 1 :t5,60, 2. 
Costache 1:15.93, 3. Deveseleanu 
1.18,23 ; bll. Drăguleț 1:10,22, X 
Bay 110,84, 3. Băcuiețl 111,88. 
200 fluture f : 1. Stela Pura 2:16,05. 
X Lung 216.81, 3. Pătrășcoiu
2:19,80 ; b : 1. Plnter 2:04,17, X Vi
șan 2:07,00, 3. Ponta 2:07,54.

RAPID BUCUREȘTI 
2—2, 1—3, 5—2) și 
3, 2—2, 3—1). Cele

STEAUA — 
11—10 (3—3,
8—8 (2—2, 1—3, 2—2,
două intllniri au avut desfășu
rări aproape Identice. Feroviarii 
au condus In ambele meciuri de 
la Început șl pînă tn ultima re
priză, cind atlt vigoarea specifi
că vîrstel tinerilor pololștl mili
tari și prestația foarte bună a 
portarului lor Gh. Popescu, cit 
șl precipitarea in atac șl nume
roasele ' * ’ *
steliste 
să 
In 
au 
să _______ ___ ___ ____ __ _
trlnd acest avantaj In prima zi 
iar in cea de a doua fiind e- 
galațl c’nd mai erau doar două 
secunde de 
Fruth 5+1, 
1+1, Geantă 1+1, 
Angelescu 
vamoș 1+0 
Florlncescu 
Tufan 1+2, 
bitrat : V.

porțH 
făcut ca balanța 
de partea Stelei, 

condiții, stellștii 
să egaleze șl 

la conducerea cu un gol, păs-

șuturi tn barele 
au 

Încline 
aceste 
reușit

joc. Au marcat : 
Chețan 2+1, Ragea 

Duculeț 1+1, 
0+2, Balanov o+l, 
(S), Ungureanu 2+2, 
2+2, Jlanu 1+2, B. 
Gh. Ilie 4+0. Au ar- 

Golan — V. Burdea.

Marian NEGOIȚA

CLUJ-NAPOCA
BUCUREȘTI

I
I
I I
I
I
I
I

VOINȚA
PROGRESUL BUCUREȘTI 3—2 
(1—0, S-O, 0—1, 0—1) și 7—5 (2—1, 

1—1, 2—2, 2—1). Jocuri cu miză, 
pentru ultimele locuri ale clasa
mentului, ambele echipe evolulnd 
extrem de prudent. Clujenii au 
obținut două 
prețioase. Au 
1+1, Farkaș 
Mujnal 0+1, 
«+1 (V), Bărbulescu 2+?, Opri- 
șan o+l, Chlru 0+1, Neagoe 0+1. 
(Mircea Radu, .țoresp.).

în seria a Il-a î I.L. Timișoara 
— CSU-TMUCB 7—6 șl 7—5, Con
structorul Tg. Mureș — Progresul 
Oradea 11—9 șl 6—5, -----------
Arad — CSȘ _ ’ 
10—14 șl 13—8.

victorii meritate și 
marcat : Colcerlu 

1+3, Giurgiu 1+0, 
Pop 0+1, Maroși

Vagonu)
Triumf București

I

ghețat ; timp rece ; spectatori — 
circa 9 000. Șuturi : 12—2 (pe
poartă : 5—0). Cornere : 8—1. A 
marcat : BURLEANU (min. 69).

S. C. bacAu : Arvlnte — AN- 
DRIEȘ, C. SOLOMON, Borcea, 
Viscreanu — ARTEN1, Penoff 
(min. 55 Tismânaru). BURLEA
NU — ȘOIMAN. Andronic, Fulga 
(min. 85 Pachițeanu).

SP. STUDENȚESC : Voicllă — 
M. Marian, CAZAN, M. POPA. 
Munteanu n — Torgulescu, Cris-' 
tea, Bozeșan, Hagi — Terhes 
rmln. 75 Burchel), Coraș.

A arbitrat foarte bine M. Sa- 
lomir (Cluj-Napoca) : la 
M. Axente (Arad) și D. 
(Dej).

Cartonașe galbene: HAGI, 
LEANU.

La speranțe : 2—3 (0—2)

linie •
Pura

BUR-

BACĂU, 14 (prin telefon). Pe 
un teren curățat de zăpada că
zută în timpul nopții, dar în
ghețat — șl prin aceasta destul 
de dificil — cele două echipe 
au oferit un joc viu disputat, 
'nsă cu mal puține valențe teh
nice șl spectaculare. Dornică de 
a lăsa propriilor suporteri o Im
presie cit mai bună la ultima 
apariție publică din acest sezon, 
formația băcăuană s-a avfntat 
încă de la început In ofensivă. 
In primele 45 de minute, ea a 
dominat aproape continuu, dar 
nu a putut depăși apărarea a- 
Klomerată șl decisă a bucureșteni- 
lor, care a respins cu brio atac 
după atac. Din acest motiv, bă
căuanii nu au reușit să-și creezeI ocazii clare de goi In prima re
priză. Totuși, ei s-au aflat pe 
punctul de a lua conducerea In 
min. 25, cind. la un splendid șut 
de la aproximativ 30 m a Iul 
C. Solomon, mingea a nimerit 
sttlpul din dreapta porții lui Vol- 
cil*.

IPunlnd un exagerat accent pe 
defensivă, ta Intenția vizibilă de 
a scoate un rezultat egal, bucu
reștenii au trecut rareori de cen

trul terenului ta aceste prime 45 
de minute. Semnificativ ta acest 
sens este și faptul că primul 

Ilor șut (șl acela imprecis) spre 
poarta lui Arvlnte a fost tras 
abia in min. 30. de către Hagi. 
De altfel, de-a lungul Întregii

I

I

CAMPIOANA NOASTRA LA VOLEI
(Urmare din pag. 1)

de greșeli din care s-au reali
zat punctele. Steaua a lăsat să 
decidă superioritatea ei at
letică si tehnică evidentă, fără 
a pulsa pe planul tacticii și 
al angajamentului! în timp ce 
echipa oaspete era copleșită de 
evidenta lipsă de șansă. Dar. 
după 2—0 la seturi, stellștii au 
oprit definitiv motoarele, ln- 
vitîndu-și parcă adversarii la 
joc. Și Hapoel. care contase 
pînă atunci doar pe tînărul 
Albas (o reală speranță), a 
putut să pună în evidentă alti 
doi trăgători, pînă atunci ano
nimi, Rolnik si Borer, care au 
sancționat. în atac și la blocaj, 
scăderea totală de tonus a 
gazdelor. Un set cîștigat nespe
rat, la diferență confortabilă, 
de camDioana Israelului, dar 
cu concursul generos al cam
pioanei noastre. Apoi, lucruri
le au reintrat in fîormal, chiar 
dacă Steaua a dovedit aceeași... 
înțelegere fată de adversară. 
De la Învingători am reținut 
pe Spinu, pentru strădaniile de 
a-și duce serios rolul la capăt, 
si Pe Pentelescu. pentru promp
titudinea și soluțiile inspirate

cu care interpretează rolul de 
..central".

Arbitrii Walther Bohm (Aus
tria) si Victor Rangtiel (Româ
nia). n-au avut probleme In 
conducerea partidei. Au evo
luat formațiile: STEAUA — 
Păduretu (Ionescu). Pralea. 
Constantin (Racsov). Spînu, 
Dascălu (Stavarîu). Pentelescu; 
HAPOEL — F ................
(Ashkenazy). 
(Green), Cohen 
nik.

în penultimul _ 
in ianuarie. Steaua va avea ca 
adversară fie oe Brother Mar- 
tinus Amsetlveen. campioana 
Olandei, fie pe Legia Varșovia 
(în tur 3—0 pentru olandezi, 
rezultatul meciului retur ne- 
parvenindu-ne pînă la încheie
rea ediției). Oricum, va fi o 
dublă confruntare dificilă, pen
tru care bucureștenii trebuie 
să se pregătească serios si să 
se angajeze plenar in ambele 
manșe. în numărul nostru de 
mîine, alte rezultate din cupele 
europene (între care si cel al 
dinamoviștilor, la Odense. In 
Cupa Cupelor) si programul 
jocurilor din. turul următor.»

Hershko.
Borer,

i (Kichlon) Rol-
Albas 
Levi

act al C.C.E.,

După . pauză, 
ceva mal echilib: 
etnd pe Ungă 
rului In min. 50 
gurul lor corner 
lipsit foa- put 
luă, cu 1, '
ge de gol. Zece 
ziu, un șut al 1 
emoții oaspeților 
țin ținta. Unicul 
a căzut tn min. 
nu i-a pasat ex 

. LEANU șl aces 
trundere spectaci 
părătorii adverșl 
gea plasat In p 
nute după acea 
delor putea fl n 
man a șutat s 
foarte bună. Vă 
rate speranțele i 
lui alb, student 
lasă cu adevfire 
nu mal reușesc 
tuația, acum fl 
cftuanilor să ape 
larea chiar la i 
timp — rezultat! 
două puncte pe 
pe atît de preț!

Constanți

EGALA
GLORIA
F.C.M. BRj /

Stadion Gloria 
timp frumos ; sp 
10 ooo. Șuturi : ii 
I—5). Cornere : 
cat : STOICA (m 
(min. 75), respecți 
3) șl AVADANEI

GLORIA : Cri» 
MANESCU, Stoic. 
61 Lazăr), Stan 
lanschl) — Tra 
RESCU, STOICH1 
ALEXANDRESCU,

F.C.M. : POLG 
ȘULEA, NAGHI, 
Serbănlcă (mln. I 
ștefan, AVADAl 

. Cadar, Kramer (rr
A arbitrat satlsl 

tâțea ; la linie : 
bll din Pitești) i 
(Ploiești).

Cartonașe galbei 
Cartonașe roșii 
La speranțe : i

BUZAU. 14 (pri 
tida a Început 
nefavorabile pen 
cală. care, tn ir 
zut condusă cu 
sul central Mire 
greșeală copilări 
du-se la on 
BARBU l-a „fur 
a marcat ușor. 
Cristian n. Tn 
dorescu pătrund» 
în careu. S’^ceiăz;

ADMINISTRAȚIA
NUMERELE EXT 

GEREA „LOTO 2‘ 
CEMBBIE : extra: 
13 1 ; extragerea 
16 j extragerea a r 
Fond total de cf: 
lei, din care 26.84S 
categoria 1.

REZULTATELE C 
PRONOSPO 

14 DECE5
1. Petrolul — F.< 

S.C. Bacău — Spc



. DINAMO 2 (1)
I RAPID 0■

Stadion Dinamo ; teren bun ; 
e_ timp însorit, dar friguros : spec-
cu ta tori — circa 15 000. Șuturi :

12—7 (pe poartă : 7—5). Cornere : 
8—5. Au marcat : ANDONE (mln. 

e“ 45) șl CAMATARU (min. 51).
SȘ DINAMO : Moraru - JERCÂ- 
et I.AU, Nicolae, Andone, STANES-* 

'dt CU — CR. SA VA (min. 65 Orac), 
iă> Dragnea. VARGA — Mihăescu, 
de CAMATARU, Bălăci (min. 77 Lu-
în pescu).
e- 
a: 
ea 
si 
tă 
să 
e-

la 
în 
o- 
rei 
a- 
Ei 
în 
ut 
in 
za 
im 
s.

ă- 
d-

lit
e-

RAPID : Toader (min. 58 Mânui
— MARINESCU, Cîrstea, M. GRI- 
GORE, Bacoș — Pistol GOANȚA, 
Dumitru — Cojocaru Tirban, 
Manea.

A arbitrat foarte bine M. Neșu 
(Oradea) ; la linie : L. Sălăjan 
(Satu Mare) — cu greșeli și I. 
Tărcan (Tg. Mureș).

Cartonașe galbene î ANDONE, 
VARGA, MARTNESCU M. GRI- 
GOBE, MIHĂESCU.

Cartonașe roșii ; NICOLAE. 
Medul echipelor de speranțe 

se dispută astăzi, de la ora 13

79 și 81. acțiuni la care si-au 
adus aportul Jercălău. Orac. 
Mihăescu si. tn snecial. Cămă
tarii. Ofensiva raoidistâ a fost 
punctată doar de ocaziile lui 
Dumitru (min. 63. sut deviat de 
Andone în corner, si 67 clnd 
Moraru a scos de sub trans
versală șutul-centrare) si Tîr- 
ban (mln. 69 — ..cap" peste).

Adrian VASILESCU

UN FUNDAȘ ÎSI SUPLINEȘTE
» » 7

■ț.~ SLATINA, 14 (prin telefon). 
at Așa cum. de altfel, se aștepta,
u- F.C. Olt a întîmpinat o dîrză
ui rezistentă din partea echipei
a- petrosenene. aflată în ultima
R- vreme într-un reviriment. Pos-

tînd doi oameni. Stana si Ti- 
mofte la M. Popescu și Efti- 
mie. pistoanele principale ale 

iz- formației gazdă, și distribuind
51- pe Gigl Mulțescu in Importan-
ție tul rol de libero. Jiul a zădăr-
■e- nlcit aproape o jumătate de
u' oră ofensiva declanșată de

gazde încă din startul oartl- 
sl_ dei. în pofida baricadei ridi-
ă- cată de oaspeți, la două ae-
ie- țtunl desfășurate in viteză, lo
de calnicii au fost foarte aproape
ce de gol. dar Minea (min. 6) si
te- Letea (min. 10 — minge re

luată de la circa 12 m în stîl- 
pul drept) au risipit bune o-

!U OM ÎN MINUS
1) Polgar apără ca prin minune. 
1) După două minute. Timiș reia
, . pe lingă bară, de la 6 m. Por-
ca tarul brașovean se remarcă
i: din nou in min. 23. cînd oa-
r- rează un spectaculos voleu al
m iul Alexandrescu. Egalarea. fi-
n* rească după aspectul de pină

atunci al jocului, survine In 
n min. 30. eind, ia un corner
u- executai de Stoichită, fundașul
D- centra] STOICA reia cu capnl
Ir, in plasă, de la 4 m.

Repriza secundă incepe in 
n' aceeași notă de dominare a 

gazdelor. Pe fondul superiori- 
tătii teritoriale a buzoienilor. 

■). F.C.M. are o imensă ocazie 
s- de gol. tn min. 60. cînd Cadar 
»- intră singur in careu, dar su- 
IU tul său este blocat de portar

In. min. 61. brașovenii Iau din 
nou avantaj pe tabela de 
marcaj : un atac al lor pe a- 

_ ripa dreaptă ii surprinde pe
pictor greșit pe anărătorii bu- 

r- zoieni, AVĂDANEI — complet
le demarcat — primește balonul
j- si înscrie ușor. Jucătorii echi-
S- pei gazdă reclamă vehement
1- ofsaid. Portarul Cristian TI ti
o impinge pe (ușierul Mnroianu

n- si arbitrul de centru ti arată
ă. cartonașul roșu. în această si-
si tuatie. antrenorul C. Moldo-
iii veanu îl scoate din 1oc Pe
5- fundașul central Mircea si-1
5S introduce ce Lazăr care intră
ar in poartă. Cu toată inferiori

10TO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
ț- 1 ; 3. Ascoli — Roma X ; 4. Ave-
-- lllno — Sampdoria 1 ; 5. Brescia
6j — Empoli 1 ; 6. Fiorentina — In- 
1. ternazlonale 2 ; 7. Juventus —
so Torino 1 ; 8. Milan — Napoli X;
la 9. udlnese — Atalanta 1 : 10. Ve

rona — Como 1 ; 11. Barl — Cre- 
monese X ; 11. Catania — Me-

1 ssina 1 ; 13. Lecce — Uanerossl
Vicenza 1. Fond total de clștl-

2 guri : 1 755 086 Jel din care 2 935
sc lei, report ta categoria 1.

FESTIVAL
CLUJ-NAPOCA, M (prin te- 

lel'on). Incomodată-vădit de te
renul înghețat, copleșită de 
fotbalul debordant practicat de 
gazde. Flacăra Moreni a 
avut totuși meritul de a ii ju
cat onest, renunți nd la tentația 
„bubuielii", care, de regulă, dă 
tîrooale formațiilor înghesuite 
in propria-i treime. Studenții 
clujeni, în zi de grație, au a- 
vut permanent inițiativa. Ei an 
abordat meciul intr-un spirit 
ofensiv, toți jucătorii subordo- 
nindu-se fazelor de atac cu o 
totală dăruire. Fotbalul tehnic, 
exploziv, și eficace, practicat de 
învingători, a fost punctat și 
de dteva numere personale de 
mare efect (Mujnai și Cîmpea- 
nu II). Generozitatea fotbalului 
clujean, subliniată și de „două 
bare" (Cimpeanu II, in min. 50, 
și Popicu tai min. 86), ar fi 
fost si mai concludentă dacă 
portarul de rezervă morenar 
Vlădulescu n-ar fi făcut, pe 
alocuri, adevărate bravuri 
(printre care și pararea, lin 
min. 53, a unei lovituri de la 
11 m, executată de Bucur, acor
data pentru un henț în careu 
comis de Preda).

Iată cum s-au marcat golu
rile. Min. 2, mingea circulă ra
pid și precis pe traseul Dobro - 
tă — Biro — BUCUR, ultimul 
reia în plasă, dar oaspeții re
clamă (justificat, după părerea 
noastră) ofsaid, la startul lui 
Dobrotă, nesemnalizat de tușie- 
rul Ionescu. Min. 5, o centrare 
inaltă este fructificată, eu capul, 
de BIRO. Min. 11, la una (lin 
rarele faze indrăznețe în tere
nul clujean, PARASCHIV se
tează cu sete, mingea lovește 

cazii. Forcingul prelungit al 
Iul F.C. Olt li aduce în mln. 
28 deschiderea scorului, reușită 
de • LAURENȚIU, printr-un șut 
din careu. Golul U aduce pe 
oaspeți mai mult in atac și. în 
min. 31. Vancea șterge eu 
capul mingea oare lovește 
stîlpul drept. iar In min. 41 
durea iese defectuos și balo
nul expediat de Lasconi prin
de pămînt si sare peste trans
versală. Spre finalul primului 
„act*. F.C. Olt revine în ofen
sivă. dar in min. 43. 44 si 45. 
Georgescu nu poate fructifica.

Imediat după reluare este 
rîndul lui Leța să rateze des
prinderea. iar în min. 53 Clu- 
rea ist face din nou „numă
rul". luftînd dincolo de „18*-le 
propriu si produetnd emoții in 
tribune. De aci înainte însă.

tatea numerică, echipa locală 
este mai activă decît cea bra- 
șoveană. mai ales datorită ti
nerilor Comănescu. Teodorescu 
si Alexandrescu. care depun 
mari eforturi. Fată de aspec
tul general al jocului, ar fi 
fost inechitabil ca Gloria să 
piardă acest meci si lată că in 
mln. 75 gazdele egalează pen
tru a doua oară: Stoichiță 
centrează de pe stingă In ca
reul de 4 m șl PROFIR ttș- 
nește printre apărători adverși. 
trimitind puternic balonul tub 
bară.

Radu URZICEANU

ULTIMA ETAPĂ A TURULUI
SERIA I

C.S.M. SUCEAVA — UN IB EA 
SLOBOZIA î—0 (1—0) : Sfrljan
(min. 34 ți 40).

OLIMPIA RM. SABAT — MI
NERUL GURA HUMORULUI 4—1 
(4—0) : Nlculcloin (mln. 1), La- 
xăr (mtn. *3 — autogol), Bofu I 
(into. 17) Stoica (mln. 30), res
pectiv Bremlue (mta. 03).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
FEPA 74 BtRLAD 1—1 (0—0) :
Constantin (mln. 08). respectiv 
Basallc (mln. M — din 11 m).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — PO
LITEHNICA LAȘI 1—1 (1—0) : Ml- 
ronaț (mln. 33) ' respectiv Mun
tean u (min. 62).

ARIPILE VICTORIA BACÂU — 
POIANA CIMPINA 7—0 (2—0) t
Ghloane (mln. 4) Chitic (mln. 33 
31 46), Iliuțâ (mln. 57 — din 11 
m), Grigoraș (mln. 02 șl 88). Du
mitru (mln. 63 — autogol).

F.C.M. DELTA DINAMO TUL- 
CEA — F.C.M. PROGRESUL 
BRAILA 2—0 (1—0) : Grosu (mln. 
24), Mitracu (mln. 75).

STEAUA MIZIL — UNIREA DI
NAMO FOCȘANI 2—1 (1—0) :
Gola (mln. 5). A. Ene (mln. 81). 
respectiv Argeșeanu (mln. 76).

C.F.R. PAȘCANI — CA. BO
TOȘANI 3—0 (0—0) : Marino!
(mln. 59), Croltoru (mln. 71 — 
din 11 m). Irimia (mln. 83).

DUNAREA C.S.U. GALATI — 
F.C. CONSTANTA 1—0 (1—0) :
Chlvu (mln. 3).

Relatări de la I. Mlndrescu, T. 
Budescu, I. Tănăsescu, C. Rusu, 
S. Nenița, 1. Diaconu, R. Ale
xandrescu, C. Enea șl Gh. Ar- 
senie.

CLUJEAN
„U« CLUJ-NAPOCA « (4}
FLACARA MORENI 1 (1)

Stadion Municipal ; teren în
ghețat ; curățat de zăpadă ; timp 
rece ; spectatori — circa 4 000. 
Șuturi : 30—5 (pe poartă : 17—1). 
Cornere : 14—1. Au marcat :
BUCUR (min. 2). BIRO (mln. I 
șl 43), CIMPEANU n (min. 23, 
48 șl 84), respectiv PARASCHIV 
(min. 11).
„U“ : caval — DOBROTA, Neam- 

țu, Ciocan, I. Mureșan (min. 73 
Meszaroș) — Popicu, MUJNAI, 
SABAU — CIMPEANU II, BIRO, 
BUCUR (mln. 67 Fîșlc).

FLACARA : Nedea (min. 35 
VLĂDULESCU) — Mateescu, Pre
da, Badea, Năstase — Călin 
(min. 51 Nistor). PARASCHIV, 
Cojocaru — Stolclu. Marcu, C. 
Pană.

A arbitrat bine V. Angheloiu ; 
la linie : T. Ionescu (ambii din 
București) și Fl. Popescu (Plo
iești).

La speranțe : 6—1 (4—1).

piciorul Iul Neamțu și ricoșea
ză tn poarta iul Caval, descum
pănit. Min. 28, cursă lungă a 
lui Biro, centrare $f reluare eu 
capul a lui CIMPEANU II, in
sinuat In ultima clipă între 
„centralii* adverși. Min. 43, 
BIRO șutează fulgerător, 
sub transversală, de la 14 m. 
Min, 48, centrarea lui Dobrotă 
este transformată de CÎMPEA- 
NU II. Min. 84, CIMPEANU II 
execută impecabil o lovitură 
liberă de la 22 m.

La 6—1, nucleul de suporteri 
locali, grupat, ca de obicei, la 
tribuna a doua, își Învăluie fia- 
voriții tei acordurile „Odei 
bucuriei".

Ion CUPEN

VÎRFURILE
F.C. OLT 1 (1)
JIUL 0

Stadion „1 Mai“ ; teren Înghe
țat ; timp rece ; spectatori — 
circa 2 000. Șuturi : 22—4 (pe
poartă : 10—2). Cornere : 14—0.
A marcat : LAURENȚIU (min. 28).

F. c. OLT : Ciurea — LAU
RENȚIU, MIHALI, Minea, D. PE
TRESCU — M. Popescu. M. ZAM
FIR, Leța, Eftimle — Dudan 
(mln. 62 Crlșan), GEORGESCU.

JIUL : BOITOR — Florescu. 
Neagu, Mulțescu, B. Popescu 
(mln. 80 Dina) — Băluță, TI- 
MOFTE, SZEKELI, STANA (mln. 
47 Balaj) — Vanoea. Lasconi.

A arbitrat bine V. Curt (Med
gidia) ; la linie : M. Georgescu 
(Constanța) și N. Volnea (Bucu
rești).

Cartonase galbene : MUEȚES- 
CU. SZEKELI, STANA. MINEA. 

La speranțe : 10—1 (6—0).

F.C. Olt. reluind initiative, va 
muta evasipermanent pericolul 
la poarta Jiului, acolo unde 
component! ai tuturor liniilor 
se precipită in... fata golului. 
Cea mai mare ocazie a „ac
tului* doi aparține lui Crișan 
(min. 77). care, aflat la mar
ginea careului mic. a șutat cu 
sete in portarul Boitor I

A fost o partidă viu dispu
tată (excesul de zel. de am
bele părți. Înlesnind clinciuri- 
le. iregularitățile) in care Jiul, 
in net progres, a pus serioase 
probleme partenerei de între
cere.

Gheorghe NICOLAESCU

SERIA A ll-a

1. PROGH. BR. 17 11 1 5 33-18 23
a. C.S.M. Sv. 17 9 4 4 20-10 22
3. F. C. C-ța 17 10 1 6 33-11 21
4. Poli. Iași 17 9 3 5 26-11 21
8. Steaua Mizll 17 0 4 5 28-23 20
6. Unirea Fes. 17 9 2 6 19-20 20
7. FEPA *74 17 9 1 7 17-23 1?
t. C.F.R. Pașcani 17 3 2 7 25-16 18
>. Prahova PI. 17 8 2 7 20-19 18

ie. Ollmp. Rm. S. 17 8 2 7 21-24 18
ti. Ceahlăul 17 8 5 6 26-26 17
12. Aripile Bc. 17 7 1 9 25-24 15
13. Delta Tulcea 17 7 1 9 24-30 15
14. C. S. Botoșani 17 5 4 8 14-30 14
13. Dunărea Gl. 17 C 1 10 24-21 13
IC. Unirea Slob. 17 S 3 9 11-23 13
17. Minerul G. H. 17 5 1 11 20-30 11
IR. Poiana 17 3 2 12 9-36 8

LMASA SF. GHEOGHE — ROVA 
ROȘIORI 4—0 (1—0) : Deneș (mln 
22), Farago (mln. 56 și 85), Jere 
(min. 83).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
C.S. TtRGOVIȘTE 3—1 (1—0) :
Firănescu (mln. 34), Ghlță (min. 
51 șl 67). respectiv Chlriță 
(mln. 50).

A.S. DROBETA TR. SEVERIN 
— AUTOBUZUL BUCUREȘTI 0—0.

TRACTORUL BRAȘOV — GAZ 
METAN MEDIAȘ 2—0 (1—0) :
Andrasl (min. 3), FI. Vaslle 
(mln. 59).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — GLORIA PANDURII TG. 
JIU 4—0 (1—0) : Rădut (min. 16 
șl 87), Păun (min. 55), Tițu 
(min. 56).

A.S.A. TG. MUREȘ — I.C.IM 
BRAȘOV 3—0 (0—0) : Muntean
(min. 46 și 75), S. Dumitrescu 
(min. 68).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — INTER SIBIU 2r-0

A DECIS UN AUTOGOL
RM. VlLCEA, 14 (prin tele

fon). Timp geros și teren ex
trem de tare, factori cu influ
entă asupra calității partidei, 
dar nu total justificate greșe
lile comise, unele elementare, 
de către cei mai multi dintre 
jucători. Din cauza unor indis
ponibilități (Basno. Treschin. 
Deaconescu). antrenorul N. Di- 
nescu a avut probleme în al
cătuirea formației dar trebuie 
spus că elevii lui. din multiple 
motive, trec printr-o crjză de 
formă. Chimia a dominat ma
joritatea timpului (prima re
priză — aproape în totalitate), 
dar n-a reușit să învingă decît 
gratie autogolului lui ANTO- 
HI ; in min. 53. acesta a venit 
in sprijinul apărării, dar a lo
vit greșit balonul cu capul și 
a înscris... imparabil în proprie 
poartă. Chimia a avut ocazia 
să Înscrie încă din min; 1, dar 
Vergu. de la 6 m. a trimis ba
lonul cu capul pe lingă bară. 
Mai mult, in min. 30. Lazăr a 
șutat de la 3 m peste poartă. 
Iar în min. 31 Mangalagiu, sin
gur la 7 m de buturile gălă- 
țene, a-a Încurcat in minge. Re
plica găiătenilor s-a rezumat 
la două atacuri mai consisten
te, in min. 22. când Bejenaru 
a intirziat la pasa lui Antohi. 
și in min. 24. dnd Vaișcovici 
a șutat periculos, insă Iovan a 
blocat balonul cu pieptul. La 
pauză, bilanțul suturilor a fost 
de 0—1 I

La reluare. aceeași luptă 
j»urdă“. cu insistenta gazdelor, 
la care Otelul a răspuns neho
tărâtă. In special după deschi
derea scorului. Dar ocazii au 
avut tot vâlcenii însă au ratat

- 0' PARTIDĂ CU... ÎNCETINITORUL
PLOIEȘTI, 14 (prin telefon). 

Foare slabă aoeastă partidă, în 
care cele două combatante s-au 
întrecut în greșeli. Am putea 
spune că jucătorii au uitat că 
Intr-un meci de fotbal viteza 
trebuie mărită. S-a jucat lent, 
incâlcit. pasele la adversar au 
abundat, iar fazele de poartă 
au fost extrem de rare. Parti
da n-a oferit nimic în primele 
minute, jn afară de fragmenta
rea jocului, cînd s-au înregis
trat o sumedenie de faulturi. 
In min. 8, la unul din foarte 
puținele atacuri ale piteștenilor. 
fundașii echipei locale au ga- 
fat D. Zamfir a interceptat ba
lonul ți blocajul curajos al lui 
Liliac a salvat situația. în min. 
13, notăm primul șut sănătos 
expediat de Pitulice de la 25 m. 
dar Speriata apără. Partida se 
desfășoară cu... Încetinitorul, 
este plictisitoare și pină la 
pauză mai merită menționat 
doar faptul că, în min. 35, pe
troliștii au beneficiat de 4 cor
nere consecutive, rămase fără 
rezultat, și centrarea lui Jurcă 
(min. 43), dnd nimeni n-a a- 
părut la intilnirea cu balonul.

La reluare, in min. 50. Ba
laur II pătrunde In careul de 
16 m și expediază un șut pu
ternic la semiinălțime, balonul 
zdruncinînd stâlpul din stânga 
porții lui Liliac. Petroliștii în
cearcă desprinderea, dar jocul 
lor nu are claritate, în plus ei 
izbindu-se mereu de o apărare 
supranumerlcă ți agresivă. 
Două țuturi expediate in min.

In divizia b
(1—0) : Petrescu (min. 33), Stoi
ca (mln. 65)

CARPATI MlRȘA — AUTOMA
TICA BUCUREȘTI 6—1 (3—0) :
Armeneanu (mln. 4), Voiculeț 
(mln. 30, 74, S3 — toate din lovi
turi de la 11 m), Florescu (min. 
29 șl 84), respectiv Alexandru 
(min. 55).

MECANICA FINA STEAUA 
BUCUREȘTI — CHIMICA TlR- 
NAVENI 5—1 (Z—0) : Dragne
;mln. 13 șl 35), Stănescu (min. 
47). Hegedus (mln. 55 și 82), res
pectiv Nica (min. 67 — autogol).

RelatAri de la L. Brlotă, V. 
"Popovici, M. Manafu, C. Gruia, 

Cr. Bughea, S Ilaihpu, N. Cos-

SERIA A lll-o

tache, M. Verzescu , o. Guțu.
1. A.S.A. TG. M. 17 11 5 1 34- 9 27
2. Progr. Vulcan 17 10 4 3 23-12 24
3. Electroputere 17 8 3 6 27-16 19
4. Inter Sibiu 17 9 1 7 18-15 19
5. Gaz Metan 17 8 3 6 16-13 19
6. Sp. Munc. 17 7 3 7 24-20 17
7. Chimica 17 8 1 8 26-24 17
8. A. S. Drobeta 17 7 3 7 24-22 17
9. Mec. Fină 17 6 5 6 20-19 17

10. I.C.I.M. Bv. 17 6 5 6 18-18 17
11. C. S. T-viște 17 8 0 9 25-27 16
12. I.M.A.S.A. 17 7 2 8 21-30 16
13. ROVA 17 6 3 8 16-27 15
14. Pahdurii 17 7 1 9 15-30 15
15—16. Tractorul 17 5 4 8 14-16 14

Carpați M. 17 5 4 8 21-23 14
17. Automatica 17 5 2 10 15-28 12
18. Autobuzul 17 3 5 9 14-22 11

MUREȘUL DEVA — STEAUA 
C.F.R CLUJ-NAPOCA 1—1 (0—0)'. 
Io rd ache (min 81). respectiv H 
Popa (mln. 89)

POLITEHNICA TIMIȘOARA .— 
F. C. MARAMUREȘ BAIA MARE 
0—0.

CHIMIA 
OȚELUL

1 (0) 
* o

Stadion „1 Mal" ; teren înghe
țat ; timp geros ; spectatori — 
circa 3 000. Șuturi : 14—2 (pe
poartă : 4—1). Cornere : 13—-a.
A marcat : ANTOHI (mln. 53 — 
autogol).

CHIMIA : Pavel — LAZAR, 
Iovan, M. Preda, CINCA — Ver
gu, CARABAGEAC, C. Gheorghe 
(mln. 47 Ancuța) — Teleșpan. 
Mangalagiu, Verlgeanu (min. 89 
Tudorache).

OȚELUL : Călugăru — Popes
cu, ANGHELINEI, Agiu, Dumi
tru — M. Ștan, Burcea (mln. 
Ș8 Hanghiuc), Bejenaru. Stama- 
te (mln. 58 Ralea) — - Vaișcovici, 
Antohi.

A arbitrat tn general bine V. 
Titorov (Drobeta Tr. Severin) ; 
la linie : C. Corocan (Reșița) și 
M. Bădiel (Caracal).

Cartonașe galbene : vaișco
vici. IOVAN. M. PREDA AN
GHELINEI. MANGALAGIU. RA
LEA. POPESCU.

La speranțe : 1—3 (0—2).

ca niște copii (Mangalagiu — 
min. 60. Vergu — min. 68 de 
ia 6 m. Ancuta — min. 69) Să 
mai menționăm că. la un atac 
brutal al lui Anghelinei. în 
prima repriză C. Gheorghe a 
fost accidentat la claviculă, a 
încercat să revină după pauză, 
dar a trebuit să părăsească te
renul. că au fost destule du
rități si gesturi nesportive (în 
special Vaișcovici si Ancuta) 
și cartonașele galbene au fost 
justificate. Chiar si cu acest 
autogol, victoria Chimiei este 
meritată : evoluția de ansam
blu a găiătenilor ne-a decep
ționat.

Constantin fiLFXE

PETROLUL o
F.C. ARGEȘ 0

Stadion Petrolul ; teren byn ; 
timp frumos, dar rece : specta
tori — circa 10 000. Șuturi ; 10—5 
(pe poartă : 3—2). Cornere : 17—0.

PETROLUL : Liliac — C. Ște
fan, Butufei, Pitulice, P. Gușe 
— Pancu, Mocanu, O Grigore 
(min. 74 I. Solomon) — Cr. Ene 
(mln. 46 Htncu). Drăgan. I. Gușe.

F. C. ARGEȘ : Speriatu — Vol
eu, Stancu, D. Ștefan. Eduard — 
Balaur II. Simlon. Bănută — D 
Zamfir, Radu II, Jurcă

A arbitrat bine G. ionescu 
(București) : la linie : St. Ro- 
tărescu (Iași) șl T. Chelu (Giur
giu).

Cartonase galbene : BUTUFEI, 
SPERIATU.

La speranțe : 3—0 (2—0).

57 de C. Stefan și în min. 59 
de Mocanu, ambele din afara 
careului, sînt parate de Spe
riatu. In min. 75, însă, portarul 
piteștean scapă balonul și I. 
Gușe nu poate trimite în poar
ta goală, fiind obstrucționat. Se 
acordă lovitură indirectă de la 
7 m C. Ștefan pasează scurt 
la Mocanu și șutul acestuia ni
merește zidul. In finalul parti
dei. o foarte bună centrare a 
lui D. Zamfir îl găsește pe 
Radu II și acesta dintr-o bună 
poziție preferă preluarea, in 
locul șutului direct, și este de
posedat.

Cam atît despre o partidă ..ce
nușie". în care jucătorii s-au 
considerat prea devreme în 
vacanța de iarnă.

Gheorghe NERTEA

ARMATURA ZALAU — C.S.M. 
REȘIȚA 3—1 (2—0) : Naghl (min. 
17, 35 și 51 — ultimul din 11 m), 
respectiv Schinteie (mln. 53).

C.S. U.T. ARAD — C.I.L. SI- 
GHET 4—1 (1—1) : Lucaci (mln.
10), Virgtndan (mln. 47), Vuia 
(min. 63 — din 11 m), Teodores- 
cu (min. 81), respectiv Arezanov 
(mln. 16)

OLIMPIA SATU MARE — MI
NERUL CAVNIC 1—0 (0—0): Papp 
(mln. 53 — autogol).

GLORIA BISTRIȚA — STRUN
GUL ARAD 4—0 (2—0) : Nicolae 
min 4), Roman (mln. 33 și 68), 

Florea (mln. 54).
AURUL BRAD — MINERUL 

PAROȘEN1 2—0 (1—0) : Dumi-
treasa (min. 23 — din 11 m). Tîn- 
țăreanu (mln. 48)

DACIA MECANICA BrAȘTIE 
— UNIO SATU MARE 1—0 (1—0): 
Vesa (min 9).

METALUB BOCȘA — F.C. BI
HOR 0—0.

Relatări de la I. Slmion, St. 
Marton. N. Danciu, N. Străjan, 
Z. Kovacs I. Toma, Al. Jurcă, 
I. Siminle. T. Țăran u.

•) Echipă penalizată cu 3 puncte.

1. „POLI“ TIMIȘ. 17 9,5 3 39-23 23
2. F. C. Bihor •) 17 9 6 2 28- 7 21
3. Gloria B-ța 17 9 3 5 25-15 21
4. F. C. Maram. 17 8 4 5 30-12 20
5. U. T. Arad 17 9 1 7 25-25 19
6. C.S.M. Reșița 17 8 2 7 22-19 18
7. Strungul Arad 17 7 4 6 21-22 18
8. Min. Paroșeni 17 7 3 7 22-20 17
9. Armătura Zi. 17 7 3 7 27-28 17

10. Olimpia S. M. 17 7 3 7 20-28 17
11. Metalul Bocșa 17 7 2 8 21-23 16
12. Aurul Brad 17 6 3 8 21-23 15
13. Unio S. M. 17 6 3 8 18^-22 15
14. Dacia Orăștie 17 7 1 9 24-32 15
15. C.I.L. Sighet 17 6 3 8 26-34 15
16. Min. Cavnic 17 6 1 10 26-27 13
17. Steaua C.F.R. 17 4 5 8 13-25 13
18. Mureșul Deva 17 4 2 11 13-36 10



SPORTIVI

ROMANI

PESTE HOTARE

• TELEX •- TELEX •

DEZAVANTAJATĂ DE ARBITRI IN MECIUL CU NORVEGIA,
ECHIPA ROMÂNIEI A OCUPAT DOAR LOCUL 5

® Reprezentativa U.R.S.S. a ciștigat titlul
BOTTBRDAM, 14 (prin telefon de 

la trtaiisul nostru). Duminică sea
ra s-k încheiat up ioarte zbuciu
mat Campib’nat Mondial de hand
bal feminin, surprizele, și Încă de 
mari proporții, nelăsîndu-se aș
teptate. Reprezentativa țării noas
tre a ocupat locui 5 In clasamen
tul final.

Vineri noaptea Hrzlu „egalul" 
cu echipa Norvegiei a fost... ope
ra unor arMtrt Be Jtotelă rea cre
dință : handbalistele române au 
ciștigat pe terenul dș joc, cu 24— 
23 întilnlrea cu Nqrvegla, însă 
„cavalerii în negrti"au dorit șl au 
reușit SA ÎNCHEIE (rețineți, el sl 
nu sportivele !) partida România 
— Norvegia cu 23—23 (11—10). Ce 
s-a tntîmplat 2 tn ifaln. 57 al Jocu
lui, cînd tabela (ițgefronică Indica 
22—21 pentru Norvegia, Elena Clu- 
bolarn a înscris un gol de mare

Rezervat jucătorilor pină la 
21 de. ani. „Turneul Cajrrpioni- 
lor“ la tenis a ajuns, la Stut
tgart, In faza semifinalelor. A- 
cestea au programat meciuri 
„în familie", Boris Becker Lntil- 
nind pe Eric Jden (ambii 
R.F.G.), iar Jonas Svensson pe 
Kent Carlsson (ambii Suedia). 
Au ciștigat primii, cu 6—3, 
6—4 si. respectiv. 6—0. 6—4. 
Comentatorii nu uită însă că. 
în grupele preliminare, s-ă pe
trecut o surpriză de proporții, 
sovieticul Andrei Cesnokov in- 
trecîndu-1 în 3 seturi (8—2. 
4—S. 7—6) pe favoritul nr. 1 
al competiției. Boris Becker I 
In ciuda infringerli, Becker s-a 
calificat si se scontează pe vic
toria sa finaîă, vest-germanul 
fiind, reamintim, al doilea ju
cător din lume în acest an.

spectaculozitate, in colțul de sus 
din stingă porții, aplaudat de ta
treaga sală. Dar elvețienii peter 
Blum și Hans Rudolf Rykart nu 
au acordat golul care urma să a- 
ducă egalitatea : 22—22. In minu
tul următor, a înscris FUoftela 
Danllof (trebuia să conducem cu 
23—22). apoi au Înscris norveglen- 
cele șl 23—22 pentru ele. In sflr- 
șlt. Mariana Tîrcă egalează prln- 
tr-o aruncare de la 7 m, cu’6 se
cunde înainte de final. Meciul se 
îndhele. oficialii IMF Erik Larsen 
(Danemarca) șl Janls Grimbergas 
(U.R.^.s.) cpnflrmă, la cîteva cli
pe după fluierul final, că golnl 
Elenei CiQbotaru a fost perfect 
valabil, sugerînd delegației noas
tre să înainteze imediat un pro
test. Acesta este redactat în timp 
Util. Urmează o noapte întreagă 
d? așteptare, delegația noastră â- 
vlnd convingerea că forul de apei 
al IHF va recunoaște dreptatea 
ăttt de evidentă, tn sftrșlt, sîmbă- 
tă dimineață, la ora 3, forul inter
național al Handbalului hotărăște — 
împotriva așteptărilor — că decizia 
arbitrilor nu poate fi schimbată I 
$1 aceasta In condițiile cînd tele
viziunea olandeză , a reluat de . 
mal multe ori, pină noaptea tîrziu' 
fâza în , care Ciubotaru a în
scris, dovedind o dată în plus 
necinstea arbitrilor. Au marcat :

Tîrcă 8, Cosma 4, Moszl 4, v-erl- 
geanu 3, Danilor 2, Covalluc 1, 
dubotaru 1, respectiv Hegh 11," 
Steen 5, Sundai 3, Svendsen, 2, șl 
Pettersen 2. Prin acest rezultat, e- 
chlpa României s-a clasat pe locul 
3 în grupa semifinală, situație în 
care a jucat pentru locurile 5—6, 
simbătă dțipă-amlază Ia Utrecht, 
cu reprezentativa Iugoslaviei, For
mația țării noastre a ciștigat, 
după prelungiri, la capătul unul 
meci de mare spectacol cu 28—28 
(19—13, 22—22). Au marcat : Lasz- 
lo 10, Tîrcă 7, Ilanijof 3, MozSI 3, 
Clubotaru 3, Verigeanu 1, Lunca 1, 
respectiv Djurlca 9, mitici 6, Fr- 
glcl 4, Tomașek 2, Mugosa I, O- 
buclna 1, Jankovlci 1, Visnlcl 1 și 
Galici 1. Au arbitrat I. Hoffman 
și K. Prause (ambii din R.F. Ger
mania). Alte rezultate de vineri : 

Germania — R.P. Chineză 
‘ ' i - Co

li 4—13), 
24—17 

(14—5). Ungaria — Austria 22—19 
, Iugoslavia — Olanda 25—16

GIMNASTA MĂDĂL1NA TĂNASE, 
LOCUL 3 IN BELGIA

BRUXELLES (Agerpres).
Mădălina Tănase s-a clasat pe 
locul 3, la individual campus, 
în cadrul concursului interna
țional de gimnastică desfășurat 
în capitala Belgiei, fiind între
cută doar de sovieticele Nata
lia Lascenova și Oxana Aver
kova. Au luat parte gimnaste 
din 14 țări.

BASCHET • In C-C.E. (m), ta 
Zadar (Iugoslavia), echipa loca
lă B.c. a întrecut pe Jălghlrls 
Kaunas cu 62—78 (48—37), iar la 
Tel Aviv, Tracer Milano a dis
pus de Maccabl cu 97—79 (51-37).

box • tnvingîndu-l prin k.o„ 
ta prima repriză,, pe Tiim Wither
spoon, americanul James Smiith 
a devenit campion mondial la 
categoria grea (versiunea WJB.A.). 
Meciul a avut toc la New York.

HOCHEI PE GHEATA • Se
lecționata Poloniei a dispus, la 
Varșovia, de formația weiss- 
wasser (R.D.G.) cu 4—2 (1—0,
O-m, 8—2).

FIGURANȚII
După ce a făcut numeroase 

victime, circuitul de Formula 1 
de la Nilrbilrgring, plasat tn 
masivul Eifel din R.F.G., a fost 
multă vreme închis și, pentru 
„îmblânzirea11 unor curbe so
cotite extrem de periculoase, 
supus unor transformări. Re
cent însă, el a reapărut in ac
tualitate, după ce francezul 
Jean Marie Balestre, președin
tele Federației Internaționale 
de Automobilism, a inspectat 
noile amenajări și a decis sd 
încredințeze NUrbUrgringului, 
din 1087, organizarea Marelui 
Premiu al Europei de F 1. La 
fiecare 2 ani, tn alternanță cu 
circuitul de la Brands Batch, 
din Anglia.

Dvn acel moment, survenit in 
toamnă, discuțiile s-au aprins, 
dar rțu s-a ajuns încă la nici o 
înțelegere cu privire la datele 
de desfășurare a competiției, 
interesele materiale, de publi
citate etc. ale organizatorilor 
nepotrivindu-se de fel cu cele

/ (ds aceeași natură) ale landu- 
< lui Rertania — Palatinat și, mai

*

ales, cu cele ale Asociației con
structorilor de automobile, al 
cărei președinte, Bernie Ec
clestone, s-a cramponat de o 
lună (aprilie), inacceptabilă 
pentru ceilalți I Au mai inter
venit, tumînd gaz peste foc, și 
patronii circuitului de ta Hoc
kenheim care, avîhd asigurat 
(pină tn 1990) Marele Premiu 
al R.F.G., au încercat, pe dt 
posibil, să scape de concurența 
„vecinilor11 !

Alte interese, alte propuneri 
(de date), de unde, logic, o în
treagă tevatură, al cărei sfîrșit 
e greu de întrevăzut. Bin toa
tă această poveste lipsește 
însă, surprinzător și inechitabil, 
un punct de vedere Oare ar fi
trebuit, nu-i așa, să precum- 

ț pănească : cel al piloților tn- 
Ji șiși t Al celor care, de-a lun-

1 gul anilor, au tot îndoliat „rin- 
' gul- de la NilrWtrgring ! „Pe 
, not, a declarat unul dintre a- 
> ceștla, ferindu-se (l) să-și dea 
''mtimele, nimeni nu ne întreabă 
, nimic î l Totul se face peste 
i capetele noastre, cel care ur- 
1 mează să-și riște viețile pe El- ... ----- -------  . . _ t cai1 îneacă sa-și riște viețile pe 

1; fel continuînd sS He tratați 
Ji niște flguranți 7 I".

Fără alte comentarii.

J Ovidiu IOANIȚOAIA

R.F. Germania — R.P.
21— 29 (19-B), Cehoslbvacla
ree$ de Sud 28—23 i 
U.R.S.S. — R.D. Germană 
(14-5) - • -

----------------- --------(13—8).
Rezultatele flhalelor — 1—2 : 

U.R.S.S. — Cehoslovacia 39—22 
(15—12). 3—4: Norvegia — R. D. 
Germană 23—19 (14—3)1, 7—8: R.F. 
Germania — Ungaria 18—17 (10—8), 
9—10 : olanda — R.P. Chineză
22— 17 (11—10), 11-12 : Coreea de 
Sud — Austria 31—30 (13—12).

Ion GAVRILESCU

HANDBALISTUL 
CRISTIAN ZAHARIA, 

GOLGETER LA TBILISI
MOSCOVA (Agerpres). Tur

neul internațional masculin de 
la Tbilisi s-a Încheiat cu vic
toria primei reprezentative de 
handbal a U.R.S.S. (30—20 in 
ultima zi cu România), care a 
realizat 10 p. Pe locurile urmă
toare : Polonia. Iugoslavia,
România, U.R.S.S. tineret, 8.S.S, 
Gruzină. Marcînd 37 de goluri, 
tinărui jucător român Cristian 
Zaharia a fost declarat golge- 
terul competiției.

ȘAH • Actuala ediție a C.C.E. 
a revenit, la masculin, formației 
Ț.S.K.A. Moscova, care a între
cut în finală, cU 8,5 — 3,5 p. pe 
Trud Mosoova. Din gțMpa învin
gătoare au făcut pqrte, printre 
alții, Anatolf Karpov, Artur lu- 
suipov. Vladimir Tukmanov șl 
Sîmbat Lputlan,

TENIS (9 Surpriză Înregistrată 
la Londra, în „Turneul Campio
nilor" rezervat formațiilor de du
blu : Donnelly, Depabner — Wi- 
îauder, Nystrbm 4—6, 7—5, 6—1, 
8—4 l

TENIS DE MASA • Seria în
tâlnirilor amicale dintre selecțio
natele Asiei și Furțtpel a conti
nuat la Kurume (Japbnia) cu un 
meci masculin, victoria revenind 
jucătorilor europeni, cu 5—4. In 
partida decisivă, suedezul I/lndh 
a ciștigat tn fața chinezului Jia- 
Uang : 21—17, 21—19.

ANCHETE DE SFÎRȘIT DE AN
Cel mai bun sportiv al anu

lui a fost desemnat, în Ceho
slovacia, atletul Iozef Pribili- 
nec, campion european sî re
cordman mondial în proba de 
20 km mars. Aceeași onoare a

revenit în Finlanda, prin votul 
unui juriu de ziariști sportivi, 
lui Marjo Matikainen, cîstigă- 
torul „Cupei Mondiale" la schi 
fond.

FILMUL JOCULUI

STEAUA A PIERDUT LA LIMITĂ FINALA INTERCONTINENTALĂ
(Urmare din pag. 1)

trWl principal Jose Martinez a 
arătat centrul terenului, dar a 
revenit asupra deciziei la sem
nalizarea tușierulu; japonez 
Shizuo Takara, pentru ofsaid la 
jucătorul nostru. Numeroasele 
reluări date de televiziunea 
din Tokio au dovedit însă că 
Belodedici primise mingea de 
la Gordillo, care intenționase
ră o trimită propriului portar. 
Dezavantajată de această deci
zie. oare a schimbat pină la ur
mă soarta meciului, formația 
noastră s-a văzut condusă 12 
minute mai tîrziu. în min. 28, 
la o lovitură liberă, în timp ce 
se aștepta fixarea zidului (ar
bitrul era cu spatele Ia minge), Alonso a trimis rapid ba-

. Ionul la Alzamendi, scăpat pe 
dreapta ; la șutul puternic al 
acestuia, balonul, lovit cu mina 
de Stîngaciu, s-a dus in stiipul 
din stingă ai porții apărată de

acesta, de unde a revenit la 
același ALZAMENDI. care l-a 
expediat în plasă : 0—1. Un gol 
împotriva cursului meciului, 
care se va desfășura pină 1< 
final în nota de dominare a 
campioanei noastre.

în ciuda acestei superiorități 
teritoriale, a numărului superior 
de acțiuni inițiate și de șuturi 
(12—5), Steaua a pierdut această 
finală. Motivul înfrângerii se 
constituie pe de o parte în ma
niera de joc a campioanei sud- 
americane. iar pe de alta în unele 
inexactități în jocul campioa
nei noastre. Am mai amintit că 
River Plata — care a avut cei 
mai buni oameni în Pumpido, 
Ruggeri, Enrique și Funes — a 
redus întregul registru tactic 
la aglomerare aproape perma
nentă în propriul careu. Ea a 
„etalat" însă si întreaga gamă 
a mijloacelor de Intîrziere a 
repunerii mingii în joc, tipică, 
acum, din păcate, formațiilor

CEI DOI ANTRENORI
Conferința de presă organizată 

după meci a adus In fața an
trenorilor celor două echipe nu
meroși ziarist! din tara organiza
toare șl multe alte țări din Eu
ropa, Asia si America de Sud.

Primul care a răspuns la nu
meroasele întrebări ce l-au fost 
puse a fost Anghel Iordănescu, 
antrenorul campioanei noastre, 
Steaua. Iată principalele sale o- 
pinil: -Se Înțelege că sint foar
te afectat pentru că am pierdut 
această finală. - - - -
chlpa noastră a 
mult, șl-a creat 
tuațll de gol și, 
a fost învinsă pe 
părerea mea, cel ___ _____ „
cătpr al partidei a fost Belode- 
did. Echipa noastră a resimțit 
din plin absenta lui BOlBnl. Cu 
el in teren, alta ar fi fost si
tuația. La pauză am solicitat 
mărirea vitezei de joc, un mal 
puternic angajament in faza de 
finalizare, efectuarea presingului 
în jumătarea de teren adversă. 
Felicit echipa River Plata șl pe 
antrenorii el pentru performanta 
reușită. Remarc perfecta organî-

Cred Insă că e- 
dominat mal 
mal multe sl
in consecință, 
nedrept. După 
mal bun Ju-

CAMPIONATUL Italiei, etapa 
a 12-a: Ascola — Roma i—-1, a- 
vellino — Sampdoria 3—1. Bres
cia — . Empoli 3—0, Fiorentina — 
In ternaz tonale 0—1, Juventus — 
Torino 1—0. Milan — Napoli 0—0, 
Udinese — Atalanta I—0. Verona 
— Como 1—0. Napoli se menține 
In frunte, cu 18 p, secondată de 
Internazlonale si Juventus, cu 
cite 16 n.

returul campionatului fran
cez, care a continuat turul fără 
nici o .pauză, a consemnat o 
nouă egalitate in fruntea clasa-

COMENTEAZĂ PARTIDA
zare a finalei șl sportivitatea e- 
xemplară a spectatorilor japo
nezi, care ne-au încurajat cn 
multă simpatie. Regret că parti
da nu a fost mal bogată in e- 
lemente fotbalistice, spectaculoa
se, dar din punctul nostru de 
vedere nu cred că nl se pot 
face reproșurț, Sperăm că Stea
ua va mal reveni tn Japonia, 
de unde oleacă cu cele mal fru
moase Impresii privind amabili
tatea gazdelor și- marea pasiune 
pentru sport a locuitorilor ora
șului Tokio".

Antrenorul ciștlgătoarel. Hector 
Viera, a spus printre altele: 
„Am ciștigat tn fața unei echi
pe foarte bune. Steaua a domi
nat jocul adeseori cu autoritate, 
a acționat omogen sl a atacat 
cu toate liniile. Noi am obținut 
victoria datorită fructificării 
unor situații favorabile și Jocu
lui exact al apărării, condusă 
fără greșeală de Ruggeri. Prin 
această performanță River Fla
ta realizează unul dintre cele 
mal bune sezoane din tatreaga 
sa carieră".

sud-americane (fapt constatat ți 
la Campionatul Mondial din 
Mexic). Pentru executarea unei 
repuneri din careul mic era 
necesar „în versiunea Pumpido" 
cel puțin un minut, iar Ia a- 
runcările de la margine se

. cheltuiau cu bună știință 30—40 
de secunde. O asemenea mani
eră a fost posibilă și pentru că 
arbitrul, fiind sud-amerioan, le 
considera— regulamentare.

Chiar și în aceste condiții. 
Steaua a avut argumente pen
tru victorie (ea s-a arătat real
mente • superioară ca valoare 
fotbalistică adversarei sale), dar 
ratările care au adus atitea necazuri fotbalului nostru s-au 
înregistrat si acum. Iar pe de 
alta, viteza de acțiune la finali
zare a lăsat de dorit și a dat 
posibilitate adversarului să se 
grupeze la vreme. Și a mai fost 
absența lui Boloni. Cu toate e- 
forturile medicale și marea vo
ință de a juca a internaționalu
lui nostru, el nu a putut apă
rea în teren.

Sînt acestea cîteva dintre ex
plicațiile înfrîngerii în acest 
med, ta care Steaua nu a fost 
cu nimic inferioară adversarei 
sale. Scăderile manifestate In 
această finală vor fi luate cu 
siguranță în considerare In ve
derea pregătirii sezonului 1987 
care-i va chema foarte curînd 
pe fotbaliștii de la Steaua la o 
nouă confruntare de prestigiu, 
cu Dinamo Kiev, în Supercupa 
Europei. I-am văzut pe jucăto
rii noștri foarte afectați de a- 
ceastă înfrîngere nedreaptă și 
sîntem convinși că ei se vor 
prezenta la nivelul celor mai 
bune apariții din cupele euro
pene, în februarie, la Monte 
Carlo.

P.S. Premiul special pentru 
cel mai bun jucător al finalei a 
revenit jucătorului ALZAMEN
DI de la River Plata. Ulterior 
ni s-a comunicat că acest pre- 
miu este dictat... de tabela de 
marcaj, fiind atribuit oeluj mai 
bun jucător din echipa învin
gătoare. Această delimitare nu 
ty se pare însă a fi echitabilă.

Partida a 
tetele faze 
ta primele 
măsură ce 
s-ou creat -—___  __ __ __
(mal multe de partea Stelei), 
După o cursă pe Alnga a tal 
Balint, „culcat" de Montenegro, 
argentinienii răspund prin A- 
lonso, dar mai ales prin niaslvud 
Funes, a cărui marcare strictă 
a căzut tn grija iul Bumbescu, 
care s-a achitat bine de mista- 

' nea ee i-a fost Încredințată, tn 
mia. ?, Altonso execută polemic 
o lovitură liberă, mingea lovește 
zidul, de unde ricoșează la Piițurcă, 
dac contraatacul steliistulul este 
blocat de Ruggeri. In minutul ur
mător, Lâcâtuș și Plțurcă acțio
nează perpendicular pe poartă, 
dar aceiași Ruggeri șl Montene
gro rezolvă situația în fața porții 
lut Pumpido. Primul șut „sănă
tos" la poartă n notăm în min. 
10, etnd Stîngaciu parează un 
foarte puternic șut al tai Funes, 
Remarcăm apoi un șut al lui 
Iovan (min. 12), ca șl alte a- 
tacuri ale formației noastre, care, 
în min. 16, reușește să șr înscrie 
prin Belodedid, gol nevalidat da 
arbitrul Uruguayan Martinez, așa 
cum explicăm în comentariu. 
Oel mal abil, dintre Înaintașii ar
gentinieni se dovedește a fi uru- 
guayanul Alzamendi, deosebit de 
activ șl pe dreapta șl pe stingă. 
Jocul campioanei României este 
mal închegat șl, pe rînd, Bărbu- 
Iesou (min. 19) își arată specia
litatea șuturilor de la distanță, 
pentru ca Bălan (min. 20) să 
albă șl el o bună poziție de șut. 
Steaua are inițiativa, și, tn mân. 

balonuă 
va ta- 
descris, 

dqml- 
fie că

demarat greu, așlep- 
speclaouloase lipsind 
10—15 minute, dar pe 
jocul se înflerbînta, 
destule obazil de gol

27, plțurcă se înouncă ou 
la pictor.' In min. 28 se 
scrie, golul pe care l-am 
Repriza secundă va tl 
nată tot de Steaua, dar __ ___
apărarea bine grupată a argenti
nienilor va respinge, fie că ju
cătorii români vor greși de multe 
ort ținta : Plțurcă (imta. 51), Lă
cătuș (min. 58), Welissenbacher 
(min. 62), Baliirrt (mlin. 68), Be- 
todedicl (min. 70), Iovan (man. 
73), Majaru (min. 84). Să nu ui
tăm însă ș! atacurile argentinie
nilor. purtate prin același Alza
mendi (min 64 șl 72), Alfaro 
(min. 73) șl din nou Alzamendi 
(min. 38), șut respins de Stîn
gaciu.

Arbitrul Jose Martinez (Uru
guay) a condus cu greșeli

STEAUA : Stingacta — Ic van, 
Bumbescu, Belodedid, Weissen- 
bacher — Ba Unt, ăioioa, Bălan* 
Bărbulesou (min. 71 Mâjaru) — 
Lăcătuș, Pițurcă.

RIVER PLATA
Gutierrez, Rugged. GordHÎo, Mon
tenegro — Enrique, Gallego, A- 
lonso. Alfaro (mtn. 87 Speran- 
dio) — Alzamendi, Funes.

PumpMo

mentului. Marseille (0—0 la Tou
louse) și Bordeaux (2—1 cu R.C. 
Paris) acumullnd același număr 
de puncte, 29. Deși învinsă la 
Laval. 0—2, Monaco își păstrează 
locul 3, cu 26 p. Alte rezultate 
din etaoa a 21-a: Auxerre — 
Lens 3—1. Nice — Nantes 1—1, 
Brest — Nancy 2—0, Lille — 
Sochaux 6—0. Toulon — Rennes 
2—0.

BELFAST: peste 25 000 de speo- 
t a tori au ținut să asiste Ia me
ciul dintre o selecționată brita
nică si una internațională (scor

3—3), care a marcat. simbătâ, 
retragerea din activitate a cele
brului Dortar nord-irlandez Pat 
Jennings. Recordman al prezen
telor -in echiDa națională, 119 A, 
Jennings (41 de ani) deține o 
-carte de vizită" impresionantă, 
pe care serie, intre altele, o vic
torie in CuDa U.E.F.A., două 
Cupa Angliei sl tot atitea 
Cupa Ligii, In două rtndurl, 
a participat la turneul final 
C.M.

în 
în 
el 
al

Marx Stadt — Dynamo Berlin 
1—-2. Cottbus — Brandenburg 2—0, 
Frankfurt pe Oder r- Magdeburg 
1—0, Dynamo Dresda — Carl 
Zeiss Jena 1—1, Riesa — Loko
motive Leipzig 1—3. Conduce Dy
namo Berlin, 22 p, urmată de 
Lokomotive Leipzig 20 p.

REZULTATELE etapei a 13-a 
a campionatului R.D.G.: KarI

ÎN nepal, ia Katmandu, unde 
se desfășoară un puternic turneu 
International, 
lui Belling 
de a 1uca 
s-o a—o) i
gazdă

, selectiopata orașu- 
și-a cifflgat dreptul 
finala, fnvingînd cu 
reprezentativa țării
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