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A
In meciurile-tur ale primei manșe 

ECHIPELE ROMÂNEȘTI-ÎNVINGĂTOARE
ÎN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL MASCULIN

în C.C.E. în Cupa Cupelor

STEAUA - Ț.S.K.A.
SEPTEMVRIISKO ZNAME

SOFIA 26-22
Campioana României, Steaua, 

a debutat victorioasă, în Sala 
Rapid, într-o nouă ediție a ce
lei mai importante competiții 
continentale la handbal. Cupa 
Campionilor Europeni, între- 
cînd cu 26—22 (13—10) pe
Ț.S.K.A. Scptemvriisko Znanie 
Sofia. Din capul locului tre
buie să amintim că diferența 
relativ mică cu care handba- 
liștii noștri au tranșat în fa

Marian Dumitru, cel mal bun jucător al 
bucureștenilor, oprit din aefiune de Simeon 
Hristov (11). Urmăresc atent faza Daniel 
Naumov (2) și Ovidiu Marc (13). Imagine 
clin partida Steaua — T.S.K.A. Scptemvriisko 
Zname Sofia Foto: Eduard ENEA

voarea ior primul meci al tu 
rulul I se datorește, în prin, 
cipal, absenței a două dintre 
piesele de bază — Vasile Stîn. 
gă și Adrian Ghimcș, acci
dentați. în aceste condiții, sar. 
cina antrenorilor Radu Voina 
și ștefan Birtalan de a trimi
te în teren o garnitură va
loroasă și omogenă a fost deo
sebit de dificilă De partea 
cealaltă, campioana Bulgariei, 
cu multe elemente tinere tn 
formație, a făcut un foarte 
bun joc tactic, cu atacuri pre.

Mihail VESA
(Continuare in pag. a t-a)

„POLI“ TIMIȘOARA - 
BALKAN LOVECI 27-20
TIMIȘOARA, 27 (prin tele

fon). Intîlnirea din cadrul Cu. 
pei Cupelor dintre Politehnica 
și Balkan Loveci, reprezentan
ta Bulgariei, a suscitat un in. 
teres deosebit, Sala „Olimpia" 
din localitate fiind umplută 
pînă la refuz de un public en
tuziast, care și.a susținut cu 
frenezie favoriții. în cele din 
urmă, cum era și de așteptat, 
formația condusă de Constan
tin Jude și Roland Gunesch 
și-a adiudecat victoria : 27—20 

(T5—11). Un suc
ces pe deplin meri, 
țaț, dar care lasă 
în continuare des
chise porțile unei 
lupte și mâi strîn. 
se în retur. D'fe- 
rența putea fi cu 
10—12 goluri mai 
mare, dacă avem 
în vedere superio. 
ritatea manifestată 
de studenți, și, mal 
ales (din păcate), 
... incredibilele ior 
ratări, tn același 
timp trebuie să re. 
marcăm și faptul 
că formația din 
Loveci a constituit 
o surpriză pentru 
gazde, ea acționînd 
foarte bine atît în 
atac, cît și în a- 
părare. Acest lucru 
a fost însă facili
tat, pe de o parte 
de ratările timișo
renilor, și pripeala 
lor în acțiuni, ceea 
a făcut ca scorul 
să se mențină 
strîns, superiorita
tea Politehnicii 
manifestîndu-se cu 
deosebire doar în

ultimele minute ale reprizei I, 
cînd s-a desprins la două-trei 
goluri. Jocul a avut tot timpul 
aspectul unei lupte dîrze, uneori 
depășindu-se chiar limitele re
gulamentului, dovadă destul de 
numeroasele eliminări, precum 
șl cele 15 aruncări de la 7 m. 
Politehnica a obținut victoria, 
dar este obligatoriu ca în 
partida retur ea să presteze 
un joe superior, pentru că 
formația din Loveci este o 
garnitură solidă, care dispune 
de un portar exact tn Inter.

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare tn pag. a 4-a)

în Cupa I.H.F.

H. C. MINAUR - 
TATRAN PREȘOV 32-21.
BAIA BARE, 27 (prin tele

fon). Debutînd în Cupa I.H.F. 
cu formația cehoslovacă Ta- 
tran Preșov, H.C. Minaur Baia 
Mare a obținut — în partida 
tur — o categorică victorie, 
întreeîndu-și adversara cu 
32—21 (18—11). Diferența de 11 
goluri în activul handbaliștilor 
antrenați de Lascăr Pană și 
Petre Avramescu oferă pers, 
pectiva calificării în etapa ur
mătoare.

Pînă în min. 12 al primei 
reprize (Tatran a avut mingea 
de început a partidei și a des
chis scorul) s-a menținut o 
egalitate oarecum neliniștitoa
re pentru băimăreni : 1—1,
2—2, 3-3, 4—4, 5—5. Apoi, un 
gol al lui Covaciu, două con. 
secutive ale lui Măricel Voinea 
și încă unul „semnat" de An- 
dronic au adus pe Minaur la 
conducere cu 9—5 (min. 16). 
Avea să fie un început de des. 
prindere de partenerii de în-

lon GAVRILESCU

(Continuare in pag a 4-a)

în partidele de ieri ale Diviziei A de fotbal

OȚELUL GALAȚI - REVELAȚIA ZILEI
• »U“ și Corvinul - „remite" de luptă în deplasare Q Flacăra Moreni învin

ge la scor pe Rapid ® Mureșenii s-au impus clar asupra sucevenilor

REZULTATE TEHNICE
A.S.A. Tg. Mureș - C.S.M. Suceava 3-1 (1-0)
F.C. Argeș - „U* Cluj-Napoca 1-1 (0-0)
Petrolul Ploiești - Otelul Galați 1-2 (1—0)
Flacăra Moreni — Rapid 3-0 (1-0)
F.G Olt „Poli" Timișoara 2-0 (0-0)
F.C.M. Brașov - Corvinul 1—1 (1—1)

ETAPA VIITOARE (duminică 4 octombrie)
Oțelul Galați — F.C.M. Brașov
C.S.M. Suceava — S.C. Bacău
Steaua — Flacăra Moreni
Rapid - F.C. Argeș
„Poli" Timișoara - Universitatea Craiova
„U" Cluj-Napoca — Victoria București
Dinamo - A.S.A. Tg. Mureș
Corvinul — Sportul Studențesc
F.C. Olt — Petrolul Ploiești

1. STEAUA « 6 0 0 21- 2 12
2. Dinamo 6 6 0 0 17- 3 12
3. Univ. Craiova 6 4 1 1 10- 4 9
4. Flacăra 6 2 3 1 9- 5 7
5. Victoria 6 3 1 2 8- 6 7
6. Corvinul 6 3 1 2 12-11 7
7. F.C. Argeș 6 3 1 2 9-10 7
8. Oțelul 6 3 T 2 6- 7 7
9. „U“ Cluj-Napoca « 2 3 1 6— 7 7

10. F.C. Olt 6 3 0 3 7- 8 6
11. A S.A. Tg, Mureș 6 2 1 3 8-11 5
12. „Poli" Tim. 6 1 2 3 8- 7 4
13. C.S.M. Suceava 6 1 2 3 7-10 4
14. Petrolul 6 2 0 4 7-16 4
15. Rapid 6 0 3 3 3- 9 3
16. F.C.M. Brașov 6 0 3 3 5-11 3
17. Sportul Stud. 6 0 2 4 5-12 2
18. S.C. Bacău 6 0 2 4 4-13 2

Campioana noastră la polo 
și-a valorificat pe deplin șan
sa : Dinam» București a cîș- 
ligat cele două partide dispu
tate tn cadrul turneului pe 
care l-a organizat la cochetul 
său bazin, ambele la diferențe 
convingătoare (14—8 cu Poly
technic Londra și 12—8 cu C.N. 
Barcelona), și s-a ealifieat pen
tru sferturile de finală ale 
C.C.E. tn această fază a celei 
mai importante competiții in- 
tercluburi din sportul cu min
gea pe apă va evolua și echipa 
spaniolă, învingătoare cu 11—2 
în fața echipei engleze.

De bună seamă, cel mai aș
teptat joc al programului de 

sîmbătă și duminică a fost a- 
cela disputat ieri dimineață, 
chiar dacă protagonistele a- 
veau calificarea asigurată : par
tenera poloiștilor români era, 
doar, o echipă de pe tabloul 
de onoare ale Cupei Campio
nilor Europeni, C.N. Barcelona 
cîștigînd trofeul cu șase ani In 
urmă. Iar spectatorii, mai nu
meroși ca oricînd, care au luat 
drumul bazinului din Șoseaua 
Ștefan cel Mare, au aplaudat 
la scenă deschisă multele faze 
de real spectacol si. în final. 

o limpede victorie a bucurește- 
nilor, cu 12—6 (2—2, 5—2, 2—0. 
3—2). Numai „sfertul" de În
ceput a stat sub semnul unui 
anume echilibru, oaspeții punc- 
tînd chiar primii, prin J. Bar* 
cclo, cînd cronometrul indica 
scurgerea a 43 de secunde. Ac
țiunile s-au succedat la o poar
tă și la cealaltă egalarea ve
nind in min. 3,20 prin Hagiu, 
jucătorul ce avea să-și aducă 
echipa în avantaj în min. 4,57. 
Șl tot J. Barcelo a făcut 2—3, 
în min, 5,35. După această re
priză disputată, cu trei șuturi 
în bare, a urmat o alta cum 
am vrea să vedem mereu. Go
lul lui J.C. Goma, din sunerio- 

ritate numerică (min. 7,59), a 
născut pe moment unele în
doieli în tribună, pe care Di
namo le-a alungat iute, entu- 
ziasmîndu-și „galeria" prifitr-o 
seamă de acțiuni purtate cu 
măiestrie, ritm și varietate. Ră- 
ducanu a trimis balonul cu se
te, imparabil, în două rînduri 
(minutele 8,30 și 9,15), Moicea- 
fi a urcat rapid pe contraatac,

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag. a 4-a)

CLASAMENTUL

in primul eșalon de rugby (Citiți cronicile în pag 2—3)

PERFORMERA ETAPEI-DINAMO:
O etapă aspră, cea de a 6-a. în Divizia A de rugby, cu meciuri 

jucate pînă la consumarea tuturor resurselor fizice, cu ambiții 
răsplătite de rezultate favorabile; în general, cu întreceri de 
bună calitate.

Cuplajul de pe Stadionul 
Steaua, deschis de partida DI
NAMO — FARUL, un veritabil 
derby al campionatului, n-a 
fost, de la început, ceea ce aș
teptau cei peste 2000 de spec
tatori. A învins Dinamo, cu 
21—12 (6—6), dar cu prea mul
te emoții, într-un final în care 
„XV“-le Litoralului, poate prea 
sigur de victorie (conducea din 
min. 48 cu 12—6...), a slăbit 
simțitor, în așa fel îneît în 
decursul ultimelor 12 minute, a 
ratat cele 3 puncte ale reușitei, 
părăsind învins terenul, si încă 
la o diferență destul de con

cludentă. Dinamo a abordat 
inegal această partidă-cheie, cu 
prea mulți nervi, cu un joc în- 
cîlcit, cu o rezervă vizibilă a 
„pieselor" de bază ale echipei. 
Nici chiar Paraschiv n-a fost, 
din start, jucătorul-catalizator 
al formației sale ; a avut de 
reproșat propriilor coechipieri 
unele greșeli și, mai de neîn
țeles pentru experiența sa. s-a 
angajat, cîteodată, într-un dia
log nefiresc cu arbitrul prin
cipal. Aceasta mai ales în pri
ma repriză. Pentru că. la re
luare,” și mai ales în situația 
în care Farul luase un avans

21-12 €11 FARUL
de 6 puncte, dinamovistii au 
avut resursele necesare pentru 
a aborda cu totul altfel jocul. 
A fost, realmente, o altă echi
pă, a forțat întoarcerea rezul
tatului, tentativă reușită în 
min. 68 ; apoi, într-un efort 
superb, a fost net la cîrma jo
cului, pînă la fluierul final. 
Paraschiv ne-a reamintit de 
jucătorul de excepție al lui Di
namo și al naționalei și. ală
turi de el, Lungu și Toader, 
precum și cîțiva dintre expo- 
nenții pachetului de înaintași 
(Caragea, Vereș, C. Ghcorghe, 
Bucan și Gh. Ion). Farul este, 
desigur, afectată de înfringerc,

Tiberiu STAMA

(Continuare in pag 2-3)

Pentru jocul retur din Cupa B.E.F.A., cu Victoria

E.P.A. LARNACA, DE IERI, ÎN CAPITALĂ
De ieri dimineață, E.P.A. Lar

naca, adversara echipei Victo
ria București în primul tur a! 
Cupei U.E.F.A., a descins in Ca
pitală. La aeroportul Oto^ni, 
gazde bune, reprezentanții echi
pei noastre i-au făcut o primive 
cuvenită. Din avionul care i-a 
adus pe aeroportul Otopeni au 
coborît cei 21 de jucători ci- 
prioți, însoțiți de circa 40 de 
suporteri și ziariști din „insu
lă". Firesc, primul dialog 1-am 
purtat cu antrenorul Jiri Lo
pata : „A venit la București 
cu un singur gînd. Vrem să 
lăsăm iubitorilor fotbalului din 
(ara dumneavoastră o frumoa

să impresie. Să ne apăram 
șansele într-o deplină sportivi
tate și, chiar dacă păstrăm 
șansa a doua, vrem să părăsim 
actuala competiție a Cupei 
U.E.F.A. cu fruntea sus. Pen
tru noi, „rodajul** într-o ase. 
nicnea confruntare înseamnă 
mult. Ca să nu mai vorbesc 
de faptul că modul în care am 
fost primiți în România a în
trecut toate așteptările. Am 
fost învinși în prima manșă, 
de la Larnaca, de o echipă va
loroasă".

Gheorghe NERTEA

(Continuare în pag. 2-3)
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Finalele Campionatelor Naționale de judo pentru tineret

SPORTIVII DE LA STEAUA AU CUCERIT PATRU TITLURI
Sîmbătâ și duminică, în Sala 

Ciulești din Capitală au avut 
loc finalele Campionatelor Na- 
ționale de judo pentru tineret 
(pînă la 20 ani), fază a compe
tiției la care au participat 228 
de sportivi. Organizat după 
sistemul marilor competiții in
ternaționale, turneul final i-a 
solicitat intens pe concurenți, 
medaliații campionatelor fiind 
obligați să susțină cite 4—5 
meciuri într-o zi. așa cum vor 
avea de susținut și la C.E. de 
la Wroclaw (6—8 noiembrie).

întrecerile au 
categoriile mari (grea, 
grea, mijlocie), 
campioni, fiind cunoscuți încă 
de sîmbătă la prînz. 
Grozea (Steaua). în 
progres față de anul 
a devenit campion la „grea", 
învingîndu-1. în finală, la 
puncte (yuko) pe Viorel Tarău 
(I.E.F.S.). acesta din urmă fi
ind preferat de juriu în parti
da semifinală cu S. Popescu 
(I.A.C.E.D. București), într-un 
meci în care Popescu ni s-a 
părut mai ofensiv. în „finala 
mică", S. Popescu l-a învins 
pe D. Caramit (Danubiana 
Buc.); iar P. Călin (S.A.R.O. 
Pitești) b.ippon F. Ene (I.R.A. 
Cîmpina).

Disputa dintre Ștefan Cris- 
tcscu (Dinamo Buc.) și rapidis-

început cu 
semi- 

primii trei

Marian 
evident 
trecut.

tul bucureștean Radu Ivan 
(semigrea) a fost ciștigată, la 
mare luptă, de R. Ivan. Cu un 
yuko realizat în primele mi
nute, Ivan a luat conducerea și, 
deși a fost penalizat pentru 
luptă pasivă, el a fost preferat 
învingător (hanței). Pentru me
daliile de bronz, C. Popescu 
(Oțelul Tîrgoviște) b. ippon E. 
Aemola (Portul Constanța) și 
Z. Benczik (Strungul Arad) b. 
ippon C. Zaharia (ASA Tg. 
Mureș).

Un finalist mai puțin scontat 
la „mijlocie" — Ion Simion 
(Steaua), care a reușit (în în- 
trecerile preliminare) să-1 în
treacă (hanței) pe unul dintre 
favoriți, N. Iosif. Xn finală, 
firesc, a cîștigat Petre Anițoaie 
(Steaua), dar mult mai greu 
decît ne așteptam (hanței). 
Pentru locurile trei, T. Pop 
(C.S.Ș. Gloria Arad) b. ippon 
Gh. Techer (TCI Oradea) și 
N. Iosif (Dinamo Buc.) b.p. 
(hanței) F. Szabo (Dinamo 
Buc.).

în reuniunea de după amia
ză, primul care a îmbrăcat tri
coul de campion a fost Iulian 
Rusu (Steaua). El a reușit să-1 
învingă din nouă (cu un singur 
yuko) pe fostul campion de se
niori, Florin Lascău (Steaua), 
devenind cîștigător la categoria 
semimijocie. Pentru „liironz", I.

s-au

ln etapa inaugurală a Diviziei A de hochei

Pîrvu (Rapid Buc.) b. ippon A, 
Croitorii (Unirea Focșani) și C. 
Fușa (Vagonul Arad) b.p. 
(yuko) R. Țanca (ASA Tg. Mu
reș. Stănică Olteanu (Dinamo 
Buc.), reușind două acțiuni răs
plătite cu’koka, a devenit cam
pion la categoria ușoară, depă- 
șindu-1 pe colegul său de sală, 
Nicolae Mihu. Pe locul trei s-au 
clasat A. Szckcly (Dinamo Bra
șov) — b. ippon T. Șerbănes- 
cu (Steaua) — și S. Mudura 
(Rapid Oradea) b.p. (hanței) D. 
Fufezan (Metalul Aiud).

Duminică dimineața
disputat întrecerile la ultimele 
două categorii: superușoară și 
semiușoară. La primă dintre 
ele, concursul a fost dominat 
cu autoritate de Dragoș Bolbo- 
se (Dinamo Buc.), tn finală, el 
l-a învins categoric pe Florin 
Băjenaru (Steaua). După. ce 
reușise o acțiune punctată cu 
waza ari încă din primele se
cunde și o alta, răsplătită cu 
yuko, Bolbose a cîștigat prin 
ippon. Pe locurie trei s-au 
clasat A. Vanica — Rapid 
Oradea (b. ippon C. Marinescu 
— Dinamo Buc.) și colegul 
său de sală, A. Hîrțe (b, ippon 
E. Blănaru — Minerul Cîmpu- 
lung) Stelian Pătrașcu (Steaua) 
a speculat o greșeală a dina- 
movistului bucureștean Dan 
Mureșan și a cîștigat partida 
cu koka, îmbrăcînd tricoul la 
categoria semiușoară. în cele 
două „finale mici" R. Pîrvu 
(Oțelul Tîrgoviște) b.p., (hanței) 
L. Caia (aceeași secție) și Z. 
Teszari (TCI Oradea) b. ippon 
Al. Moldovan (ASA Tg. Mureș).

Mihai TRANCA
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Partidele din Divizia A

UN PUNCT SALVAT ÎN MIN. 90 !

Campionatul Diviziei A 
hochei 
început 
treilea, 
urmînd să se dispute în zilele 
de 6 și

GALAȚI, 27 (prin
Așteptată cu deosebit 
deschiderea sezonului 
tic a programat la Patinoarul 
artificial din localitate dubla 
întâlnire dintre Dunărea Galați 
si S.C. Miercurea Ciuc. Spre 
satisfacția asistenței. tinerii 
hocheisti gălățeni au debutat 
promițător, evoluînd la un ni
vel superior și reușind să pună 
serioase probleme vicecamnioa- 
nei tării. In prima partidă, e- 
chipa Dunărea a dominat timp 
de două reprize, a
1—0, dar în final a pierdut cu 
1—5 din cauza unor 
pilărești. Deci, scor final: 
Miercurea Ciuc 
5—1 .(0—1, 1—0,

de
- grupa I valorică — a 
prin două meciuri, al 

Steaua — Dinamo,

7 noiembrie.
telefon), 
interes, 

hocheis-

condus, cu

greșeli co- 
’ S.C.

Dunărea 
4—0). Au în

scris: Gereh 2, V. Nagy, Ger- 
czuly și. Z. Nagy pentru în
vingători. respectiv Geru.

în a doua partidă, gălățenii 
au evoluat aproape fără gre
șeală, reușind o victorie 
prețioasă si pe deplin merita
tă: 4—2 (2—0. 0—2, 2—0). Au

marcat: N. Dinu, Voican, Mar- 
cu, Șt. Zaharia pentru învin
gători, respectiv Keresztes și 
Szvidlak. Au arbitrat foarte 
bine M. Presneanu, E. Both și 
S. Dinu.

. T. SIRIOPOL-coresp.
MIERCUREA CIUC, 27 (prin 

telefon). Echipa locală Progre
sul a realizat o dublă victorie 
în întâlnirile cu formația Vi
itorul Gheorgheni: 7—4 (2—1, 
4—0. 1—3) și 10—6 (3—2, 1—1, 
6—3). în prima partidă, gazde
le au dominat net, dar au ra
tat patru-cinci ocazii clare, 
permițînd oaspeților ca de la 
scorul de 7—1 să insiste în a- 
tac și să înscrie trei goluri. 
A doua zi, ambele echipe au 
luptat cu dîrzenie pentru vic
torie, negii jind însă latura 
spectaculară a întrecerii. De 
remarcat evoluția scorului — 
Progresul — Viitorul: 0—1, 2—2 
6—3. 6—6. și 10—6. Au înscris 
Sandor 1+2, Kocsis 0+2, Csedo 
2+0, Csiki 1 + 1, Antal 2+1, 
Todor 1+1, Szentes 0+1, Nagy 
0+1, Baczoni 0+1 pentru 
gazde, respectiv L. Gergely 
1+2, Gali 2+1, Ambrus 1+1, 
Korgos 0+1, Zsigmund 0+1.

V. PAȘCANU-coresp.

IA HANDBAL (m + f)
1

laDuminică, în Divizia A 
handbal, s-au înregistrat următoarele ---- .
etapa
C.S.M. Independența Sibiu 
20 (16—8). - ■ ■ - — ■ 
Oțelul Galafi 32—23 
Constructorul Timișoara 
pid 23—21 (12—11), TEROM
— Hidrotehnica Constanța 26—23
(13—10), Rulmentul Brașov — 
Chimistul Rm. Vîlcea 17—18
(8—9) și Mureșul Tg. Mureș — 
Știința Bacău 24—28 (14—13) ;
MASCULIN etapa a Vl-a : Di
namo București — Știința Ba
cău 23—23 (11—12) Dacia Pitești — 
A.S.A. Electromureș Tg. 
31—25 (17—10), Metalul
— Dinamo Brașov 21—19 
tn cursul săptămînl! 
s-au disputat jocurile : 
sitatea
(11—13), Universitatea C.U.G. 
Clnj-Napoca — H.C. Minaur 
Baia Mare 23—26 (12—15) și Re- 
lonul Săvinești — Politehnica 
Timișoara 18—21 (8—10).

în ziarul de mîine vom reveni 
cu amănunte de la meciuri.

rezultate : FEMININ,
a VlII-a : Confecția — ---- __ . . «.. . 25_ 
i, Dorobanțul Ploiești — 
Galați 32—23 (16—11),

Ra- 
lași

Mureș 
Bistrița 
(12-8). 
trecute 

____ Univer- 
Craiova — Steaua 21—22 

Universitatea
H.C.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

PERTOIIMERA ETAPEI-DINAMO: 21-12 CU TARUL 1
(Urmare din pag. 1)

dar cauza rezidă în propiile 
slăbiciuni. într-o strategie 
stranie — o slăbire a cadenței 
de joc, prin acțiuni destinate 
să se „tragă" de timp; poate și 
datorită unei pregătiri fizice 
sub cerințele acestei partide, 
unii jucători (chiar șl tenacele 
Dumitru) dînd semne de obo
seală de pe la jumătatea re
prizei secunde. Realizatori: 
pentru Dinamo, LUNGU și SE
MEN — cîte un eseu. TOÂDER 
— 2 l.p. șl o transf. și FL. 
ION drop si transf., iar pentru 
Farul. TRIFESCU — 3 l.p. și 
BICA — o l.p. Foarte bună 
prestația arbitrului Marcel Gae- 
landa (ajutat de P. Barbu si 
N. Drăgan).

în celălalt meci al cuplaîului, 
STEAUA — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI 45—22 (19—16), dar re
plica studenților a fost mult 
mai promptă decît o arată sco
rul... De subliniat faptul că 
s-a jucat nu numai pentru re
zultat. ci și pentru spectacol, 
med tul revenind ambelor e- 
chioe; celei a gazdelor. eu 
multe elemente foarte tinere — 
Șcrban. Boldor, lose! ș.a., care 
atestă faptul că au reușit să se 
încadreze foarte bine în soiritul 
„XV“-Iui militar, dar și forma
ției oasne. cu mult aplomb, cu 
personalitate si mai ales cu 
dîrzenia imprimată de jucăto
rul „nr. 1". care a fost șl a 
rămas talonerul Mircea Ortele- 
can. Au înscris: nentru Steaua 

ȘERB AN (2' 
T. COMAN.

seuri, SAVA. BEZARAU și 
CL. GHEORGHE, din l.p. DO- 
BRE și BEZARAU, care au la 
activ și cite o transformare. A 
condus corect Oct. Ionescu — 
Constanța (Ia margine, D. Leu 
si AI. Stanciu).

C.S.M. SIBIU — C.S.M. SU
CEAVA 30—19 (18—10). Gazde- 
dele au cîștigat mai clar decît 
se așteptau, replica oaspeților 
fiind modestă. Au marcat: MI- 
TOCARU, BECHEȘ. IVANCIUC 
și UNGUREANU din eseuri, 
AMARIEI 4 transf. și ROȘU 2 
drop-uri pentru sibleni, V. 
NEGRU — eseu și LIVÂDARU 
4 l.p. și un drop pentru suce
veni. A condus V. Chirondojan 
— Constanța. (I. Botocan, 
coresp.).

SPORTUL STUDENȚESC — 
CONTACTOARE BUZĂU
22—27 (19—15). Studenții au 
condus pînă în ultimele minu
te de joc. cu 22—21, dar POdA- 
RESCU a întors rezultatul în 
favoarea buzoienilor, printr-un

eseu pe care tot el l-a transfor
mat...

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — „POLI" IAȘI 12—3 
(6—3). Dispută acerbă de ambe
le părți, cu multe faze de spec
tacol autentic, dar fără eseuri, 
toate punctele fiind înscrise din 
l.p.: gazdele 4, prin DOMO- 
COȘ, cel mai bun de pe teren, 
iar oaspeții unul, prin MITI- 
TELU. A arbitrat Florian Du- 
du — București. (Const. Crețu, 
coresp.).

Cel de-al 6-lea meci al eta
pei se va juca astăzi, la ora 
15,30, pe terenul din Parcul Co
pilului: Grivița Roșie — Știința 
CEMIN Baia Mare.

în clasament Steaua rămîne 
și după etapa a 6-a singura e- 
chipă neînvinsă (18 puncte), ur
mată de Dinamo (17 puncte). 
Ambele formații vor avea 
susținut meciuri 
nica viitoare, 
Steaua la Buzău, 
Petroșani.

de 
dificile, dumi- 
în deplasare: 
iar Dinamo la

ADMINISTRAȚIA or STAI LOTO PRONOSPORT INTORMtAZA
NUMERELE EXTRASE LA TRA- 
GEP< EXCEPȚIONALA LOTO 
A TOAMNEI DIN 27 SEPTEMBRIE 

1987
FAZA • : Extragerea I : 24 9 65 

69 85 46 54 17 48 26 38 12 ; Extra
gerea a II-a : 31 45 41 90 70 32 42
83 53 89 4 58 ; Extragerea a IH-a :
13 35 62 37 55 77 90 30 72 8 83 61 ;

I
I
I

— din eseuri. 
RADULESCU.
BOLDOR, VĂRZARU si IOSF.F, 
patru transf. de ALF.XANDRU. 
tot el autor și a trei l.p. Pen
tru știința, au înscris din e-

Extragerea a

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 27 SEPTEM

BRIE
1. A.S.A. Tg. Mureș — C.S.M. 

Suceava 1 : 2. F. C. Argeș — „U“ 
Cluj -Napoca X; 3. Petrolul — Oțelul 
Galați 2 : 4. Flacăra Morend — 
Rapid Buc. 1 ; 5. F.C.M. Brașov — 
Corvinul X ; 6. Ascoli — Torino 
1 ; 7. AvelUno — Roma 2 ; 8. Ce
sena — Milan X ; 9. Fiorentina — 
Como X ; 10. Internazionale — 
Empoll 1 ; 11. Juventus — Pescara 
1 ; 12. Pisa — N&ipoli 1 ; 13. Samp- 
doria — Verona 1.

FOND TOTAL DE CtȘTIGURI : 
1.681.763 LEI.

PITEȘTI, 27 (prin
F. C. 
nut
ren ... __
proape întreaga primă repriză. 
Am asistat însă la o simplă 
superioritate teritorială a piteș- 
tenilor, neputincioși să-șl cre
eze, în tot acest timp, vreo 
situație clară de gol la poar
ta lui Iașko. Astfel stând lu
crurile, singurul șut „acuzat" 
de goal-keeper-ul lui „U“ a 
fost semnat de fundașul Ște
fan, care' a trimis puternic de 
la circa 25 m. Atentă, cu pre
cădere la faza de apărare (în 
care Remus Vlad l-a fixat pe 
L. Moldovan la dispecerul Ig
nat, iar pe Neamțu la Radu II). 
echipa oaspete s-a văzut foarte 
rar în „16“-le advers.

De la vestiare, fotbaliștii lo
calnici ies deciși să înscrie, o- 
fensiva lor capătă o tentă de 
forcing, dar cînd golul părea 
iminent, intervine salvator Do
brotă (min. 50, la mingea pla
sată cu capul de Pană) și- 
stâlpul drept al porții (min. 53, 
la șutul puternic al lui Ștefan' 
Presiunea piteșteană 
pe un 
pitare 
înalt, 
boxate, 
de
îndreptăm spre un 0—0 deloc 
convenabil formației gazdă ? 
Așa se părea pînă în min. 82, 
cînd o „contră" a clujenilor 
Ie-a adus acestora o lovitură 
liberă de Ia circa 25 m. Exe
cută Mujnai în... „verticală",

Argeș s-a 
în jumătatea 
a formației oaspete

telefon), 
menți- 

de te-
a-

F.C. ARGEȘ 1 (0)
„U" CLUJ-NAPOCA 1 (0)

stadion ,,1 Mai" ; teren bun ; 
timp; cu vînt în prima repriză ; 
spectatori — circa 15.000. Șuturi: 
17—5 (pe poartă : 6—2). Cornere : 
11—0. Au marcat : ȘTEFAN (min. 
90), respectiv CIMPEANU 
(min 82)

F. C. ARGEȘ : Sperlatu 6 
Voiou 5, ștefan 7,5. Stancu 6, 
duard 6,5 — Badea 5, Ignat 
Bănuță 5 — D. Zamfir 6. Radu
5 (imin. 46 Pană 5) Ghloacă 
(min. 76 D. Băluță).

„U“ CLUJ-NAPOCA : iașko 7 
— Meszaros 6. Neamțu 6,5, ciocan 
6,5, Dobrotă 6 — L. Moldovan 5. 
Feșnic 5, Cîmpeanu II 7, Mujnal
6 — Cadar 5. Boeru 5.

A arbitrat foarte bine I. coț 
(Ploiești) ; la linie : M. Constan - 
tinescu (București) și V. Antohi 
(iași)

Cartonașe galbene : BOERU. 
IGNAT.

La speranțe : 5—0 (2—0).
© -ii—.—

u

E- 
5, 
n

5

fond
Și

spre 
în

curajosul

crescut 
mingile 

careul 
ultimă

Iașko.

continuă, 
de preci- 
aruncate 
mic, sînt 
instanță, 

Ne

mingea revine spre CÎMPEA- 
NU II, care o trimite cu capul, 
în plasă: 1—0 pentru „U“ 
CIuj-Napoca. în ultimele mi
nute poarta lui Iașko seamă
nă cu o cetate asediată! Ul
tim atac piteștean. Perechea 
fundașilor centrali, Neamțu — 
Ciocan, fără greșeală pînă în 
min 90, ezită, profită Băluță, 
pasă Ia ȘTEFAN, care înscrie 
golul egalizator și, astfel, tri
bunele sînt mulțumite și cu 
„remiza".

Gheorghe NICOLAESCU

PLOI
Antecei 
cială 1 
de-aici, 
mandat 
mai în 
Pe de 
revanși 
confirrr 
de cau: 
maturi, 
porțiur 
pe ans 
Petro) u 
mi’ 2 
„tr+ftsv 
căreață 
lingă l 
întinde 
DRAG.
20 m, 
la vine 
momen 
sifică < 
17 — f 
lea gol 
paradă 
lui Rus 
tempor 
recare 
atacă c 
a fost 
Agiu, : 
lea. Fii 
oaspeți 
irosind 
lea (m 
tuoasă, 
centrar

La n 
partea 
lînd în 
CAN, < 
indeciz: 
ploiești 
51 la i 
librul 
echilibi 
meric, 
fam, pe 
a lui J 
astfel, 

•al 
11.^, c 
de la
va con 
min. 6 
78). De

ATACURI STEREOTIPE, UȘOR DE DE
41 (Terheș ratează de la 5 m!) 
nu se concretizează pe tabelă. 
Cu cîteva zeci de secunde 
înaintea pauzei, Kiss pătrunde 
în forță în careu, scapă de în
cercarea de deposedare a Iui 
Burlan, dar Bardac nu-I poate 

“'opri decît prin fault ; KRA
MER transformă lovitura de Ia 
11 m : 1—1.

Repriza secundă ne va arăta, 
de asemenea, formația brașo- 
veană dominînd cu mare auto
ritate, dar ofensiva ei va scă
dea mult în luciditate, marea 
majoritate a acțiunilor rezu- 
mîndu-se la centrări înalte, în 
așteptarea unei greșeli a apă
rării adverse. Numărul de mari 
ocazii la poarta lui îoniță a 
scăzut și Ie vom nota doar pe 
cele din min. 51 (îoniță plon
jează la picioarele lui Andrași), 
min. 66 (șut puternic din aler
gare Avădanei și îoniță boxea- 
ză în ultimă instanță balonul), 
min. 80 (Terheș și Kramer se 
încurcă reciproc la 6 m de 
poartă și fundașii hunedoreni 
degajează) și min. 89 (lovitură 
liberă Kramer în „zid"). Da
torită modului exact Și organi
zat în care s-au apărat, hune- 
dorenii au plecat cu un punct 
prețios de la Brașov. Gazdele

BRAȘOV, 27 (prin telefon). 
Brașovenii au început cu mul
tă hotărîre partida, setoși să 
obțină primul succes din cam
pionat. Ei combinau, în star
tul întâlnirii, destul de rapid, 
desfăceau jocul bine pe aripi 
și, timp de un sfert de oră, 
Corvinul n-a trecut de jumă
tatea terenului decît o singură 
dată (min. 6), la o acțiune a 
Iul Cojocaru. în schimb, la 
poarta cealaltă, îoniță, aflat 
într-una din zilele lui de mare 
inspirație, intervenea precis la 
atacurile din min. 1 — Naghi, 
min. 2 — Avădanei, min. 4 — 
Teriieș, min. 15 — Avădanei. 
Și a venit acel minut 24, cînd, 
profitând de o primă ezitare a 
apărătorilor brașoveni, Cojoca
ru a trecut printr-un dribling 
spectaculos de Moldovan și a 
trimis o pasă pc aripa stingă, 
de unde KLEIN a expediat 
un șut necruțător: 0—1. Atacu
rile Ia poarta lui îoniță se 
reiau, fundașii centrali hune- 
doreni se grupează foarte bane 
în jurul portarului lor și nici 
una din periculoasele acțiuni 
din min. 26 (șuturi în serie 
Terheș, Bălan, Kramer), min. 27 
(„bombă" Pătru), min. 38 (șut 
cu boltă al lui Mărgărit, care 
lovește „transversala") și min.

I I F.C. OLT 2 (0)
■ | „POLI" TIMIȘOARA 0

I Stadion
timp irul

-------1 „1 Mal" ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
4 000. Șuturi : 14—3 (pe poartă :

■ " ", A marcat17—1). Cornere ; 11—2.
PENA (min. S3 șl 89).

F -C. OLT ! Amchefl- F .C. OLT : Amghed 6 — Dumi
trescu 6, Miihall 6, M. Zamfir 7.

I Huiban 6 — M. Popescu c, M. 
Leța 6, Eftimic 6, Dudiain 5 (min. 
46 C. Gheorghe 6' — Laurențiiu 7. 
Pena 8.

,,POLI“ : A.lmăja-n 6 — Șunda 6. 
Crăciun 6, Oancea 6,5, Varga 6 — 
Manea 5, Neagu 6, Bobaru 5, O- 
loșuitean 5 (min.. 70 China 5) — 
Pascu 5 (min. 73 Vușcan 6), Bo- 
zeșan n 6.

A arbitrat foarte bine Gh. Con
stantin (Rm. Vilcea) ; la linie: Al. 
Mustățea (Pitești) și D. Vătran 
(Arad).

Cartonașe galbene : DUMI
TRESCU, M. POPESCU.

La speranțe : 1—0 (0—0).

I
I
I
I
I
I
I
I

SLATINA, 27 (prin telefon). 
Anticipările s-au confirmat. 
„Poli", performera etapei tre
cute, a venit cu gîndul de a 
realiza un rezultat favorabil, 
s-a „bătut“ pentru fiecare ba
lon, punînd accentul aproape 
în permanență pe defensivă. 
Așa a reușit să păstreze un 
scor alb pînă în min. 83. _ tn 
acest minut, însă, Laurențiu și

LINIA
au reușit să găsească 
de a crea o breșă 
fundașii centrali și ul- 

în

PENA 
soluția 
printre ______  .
timul a expediat balonul 
poartă, deschizînd scorul. Apoi, 
cu un minut înaintea fluieru
lui final, același PENA, la ca
pătul unei acțiuni colective, a 
majorat scorul la 2—0. Ce s-a 
întâmplat, însă, pînă în min, 
83 7

în primele 45 de minute, 
ambele echipe au făcut risipă 
de energie. Au combinat des
tul de bine la mijlocul terenu
lui, dar au rămas datoare la 
capitolul finalizării acțiunilor. 
Din această cauză, atît Almă- 
jan, cît și Anghel au avut pu
ține emoții în această parte a 
meciului. F.C. Olt a încercat 
să creeze fisuri în dispozitivul 
defensiv al studenților. însă 
doar în min. 18, cînd fundașul 
Huiban a expediat o „bombă" 
de la marginea careului de 
16 m, portarul Almăjan a re
ținut cu dificultate balonul. La 
cealaltă poartă, în min. 32. 
Manea, de la circa 20 m, a 
șutat puternic, Anghel a bo
xat balonul, care a șters 
„transversala" șl a ieșit 
corner.

în repriza secundă, a țiunile 
ofensive au continuat să aibă

în
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foarte t 
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IORITATE NU NUMAI NUMERICĂ NICI CU DUMITRU... MUREȘENII AU STAPINIT TERENU
I, 27 (prin telefon), 
ile, cu referire spe- 
tima „remiză albă" 
la Ploiești, reco- 

rdonate dintre cele 
pasionantului duel, 
arte — dorința de 
de alta — ambiția 
Finalmente, cîștig 
avut gălățonii, mai 
eriori pe ultima 
numeric, și tactic, 
. Chiar din start, 
tpe". După ce în 
ek«g^șutează peste 
', în min. 3 Pur- 
e, cu capul, jos, 
rsă Călugăru se 
ține; în min. 5 
:pediază, de Ia 
ibă“ fără replică, 
. Ploieștenii simt 
o-rabil, își inten- 
. fiind— în min. 
iroape de al doi- 
călugăru are o 
ă la ..ghiuleaua" 
Jenii încearcă să 
ușesc într-o oa- 

dar și contra- 
periculos, cum 

1 min. 25, prin 
n. 26, prin Ra- 
rizei găsește pe 
ai insistenți, ei 
ocazie prin Ra- 

reluare defec- 
I m, Ia ideala 
. Gigi).
artul este de 
r, aceștia ega- 
prin MÂSTA- 

■ onează proit.pt 
■ilor centrali 
i este în min. 

a rupe echi- 
Totuși, un 

rînge. cel nu- 
îarea lui Ște- 
entarea gravă 
min. 55. Și 
a - Aurnură

L
 PETROLUL 1 (1J I
OȚELUL 2 (0) I

stadion Petrolul ; teren bun ; 
timp călduros ; spectatori — cir
ca 12.000. Șuturi: 9—la (pe poar
tă : 5—6). Cornere : 11—4. Au mar
cat : DRAGAN (min. 5), respectiv 
MASTACAN (min. 4«) și CHIVU(min. 89).

PETROLUL : Jipa 6 — Ștefan 3, 
Pancu 5, Pitulice 6, panatt 5 
(min. 68 Manea 5) — Ștefănescu 
6 (min. 55 Catinca 4), Drăgan 7, 
Ruse 5, ursea 6 — Purcăreață 5, 
Cr. Ene 5.

OTELUL : Călugăru 7 — BoraU 
7, Anghelinei 7, Agiu 7, G. Po
pescu 7 — M. Stan 7, Măstăcan 
7, Burcea 7, I. Gigi 7 (min. 55 
Sandu 6) — Ralea 6 (min. 71 Chi- 
vu 7), Antohi 7

A arbitrat foarte bine: D. Bu
ciumau (Timișoara); la linie: M. 
Neșu (Oradea) și ș. Necș<ulescu 
(Tirgo viște).
Cartonașe galbene : AGIU.
Cartonașe roșii : ȘTEFAN (min. 

55).
La speranțe : 4—2 (1—0).

• i. -■
Iul joacă mai îndîrjit, dar nu 
izbutește să-și materializeze 
insistența, avînd o singură o- 
cazie prin Manea (min. 80). 
Pe linia de sosire, cînd ambele 
formații păreau mulțumite de 
această „remiză", Oțelul sprin- 
tează, Catinca greșește (min. 
89), intercepție G. Popescu, cen
trarea precisă a acestuia fiind 
fructificată de CHIVU.

Adrian VASILESCU

MOKENI, 27 (prin telefon). 
Față de campionatul trecut, 
datele problemei s-au schimbat, 
formația din Giulești fiind 
acum în „stagiunea de team. 
nă“ cea care a luat un start 
cu stîngul. Nici nu se așezase
ră bine cele două garnituri pe 
teren pentru ca, după numai 
cîteva schimburi de baloane, 
Beldie să-l angajeze în adîn. 
cime pe Văidean, cursă a aces
tuia și centrare excelentă, 
fructificată cu capul de DRA6- 
NEA, sosit oportun din Jinia 
a doua. „ll“-le oaspete își re. 
vine cu greu și încearcă o re
plică, dar minute bune nu 
putem remarca decît „diago
nalele" lui Dumitru, însă in
tențiile... noului coechipier nu 
găsesc continuarea adecvată din 
partea celorlalți „alb-vișinii"; 
Și astfel, prima lor mare oca- 
zie de gol va cădea oarecum 
întîmplător, în min. 22, cînd 
Bacoș va expedia de pe stînga 
— în urma unei lovituri Ji 
bere laterale — un balon înalt, 
care cade pe „transversală". 
Ultima ocazie de gol a primei 
jumătăți a partidei se consu
mă în min. 36, cînd șutul iui 
Dragnea trece milimetric pe 
lîngă poartă.

Cea de a doua repriză debu
tează cu o fază identică celei 
de la deschiderea scorului, 
însă de această dată centrarea 
lui Văidean este reluată afară 
de 'Dragnea. Desprinderea se 
produce în min. 55 : Dumitru 
apreciază greșit traiectoria 
unui balon, LALA, insistent,

| FLACĂRA 3 (1} I
| RAPID °_ ’

Stadion Flacăra ; teren foarte 
bun , timp excelent ; spectatori
— circa 8 000. Șuturi : 10—8 (pe 
poartă : 5—5). Cornere : 7—6. Au 
marcat ; DRAGNEA (min. 1) LA
LA (min. 55) și BELDIE (miri. 79).

FLACĂRA : Dohot 6 — G. Radu 
7, Ene 6, Butufei 6, Stănescu 5 — 
D. Sava 6, Dragnea 8. Beldie 7,5
— Lala 6,5 (min. 75 Marcu 6), 
Văidean 8, Nica 6 (min. 53 Tir- 
chlneci 5).

RAPID : Toader 5 — Marinescu
5, Dumitru 6,5. Matei 7, Bacoș 6
— Drăghici 6, Tănase 5, Goanță
6, șt. Popa 5,5 (min. 60 Vameșu 
5) — Damaschin II 5 (min. 70 Cu- 
relea 5) Țîră «.

A arbitrat foarte bdne I. Velea 
(Craiova) ; la linie : Ad. Porum- 
boiu (Vaslui) și șt. Rotărescu 
(IaȘl).

La speranțe : 3—1 (3—1).

preia și, de Ia 8 ni. înscrie sub 
„transversală". Din acest mo
ment, Dumitru „urcă" în linia 
mediană, locul său în defensi
vă fiind luat de Tănase. Nu
mai că toate conturile erau 
deja încheiate, în teren fiind 
o singură echipă, cea a gazde
lor, care avea să-si mărească 
avantajul în min. 79, în urma 
unui șut superb al lui BELDIE, 
de Ia circa 35 m, care s-a oprit 
în „vinclu". Flacăra a eîștigat 
pentru că ruperile de ritm ale 
lui Văidean și clarviziunea 
lui Dragnea au făcut k.o. apă
rarea feroviară.

Mihai CIUCÂ

TG. MUREȘ, 27 (prin tele
fon). Mureșenii au dominat 
partida de la un capăt ia al
tul și au obținut o victorie pe 
deplin meritată, chiar dacă ei 
s-au desprins abia în finalul 
partidei. Superioritatea în te
ren a gazdelor se explică, în 
primul rînd, prin excelentul 
joc la mijlocul terenului, unde 
s-au impus mai ales Stoica și 
Ivan. Deosebit de eficiente au 
fost și acțiunile ofensive ale 
fundașilor laterali Szabo și Fo- 
dor, ale căror învăluiri au 
dus la numeroase faze de gol. 
Din păcate, lipsa de inspirație 
a atacanților a dus la nume
roase ratări, iar scorul final 
este destul de zgîrcit în reflec
tarea superiorității echipei lo
cale, C.S.M. a făcut aici un 
joc timid, axat în special pe 
apărare. Gazdele puteau deschi
de scorul în min. 4, cînd Fanici 
a trimis, cu capul, de la 6 m. 
în portar. In min. 20, CRAIU 
alunecă în situație excelentă, 
dar, după două minute, se re
vanșează, înscriind, cu capul, 
dintr-o centrare a fundașului 
Szabo. în min. 24, Fanici ra
tează o imensă ocazie, șutînd 
în portar. în această primă re
priză, oaspeții au avut o sin
gură acțiune periculoasă, cea 
din min. 17, a lui. Păiuș.

Repriza secundă începe cu 
atacuri în trombă ale gazdelor, 
care puteau mări scorul la 
fazele din minutele 48 (Alexa 
blochează în picioarele lui 
Stoica), 53 (Craiu reia peste 
poartă), 61 („cap" al lui Cior-

C
A.S.A. TG. MUREȘ 3 (1) 

GS.M. SUCEAVA 1 (0)

Stadion „Municipal"; teren fo 
te bun ; timp frumos ; spectai 
— circa 8 OOO. Șuturi : 23—4 
poartă : ii—i). Cornere : 10-
Au marcit: CRAIU (min. 22),.SZ 
BO (min. 79), IVAN (min. 8 
respectiv SFRIJAN (min. 88).

A.S.A. : Varo 6 — Szabo 7, J 
nel 6, Bobezan 8, Fodor 7 — Iv. 
7, Eros 6, Stoica 7,5 (min. 83 1 
pir) — Ciorceri 7, Fanici 6 (ml 
71 Albu 6), Craiu 7.

C.S.M. SUCEAVA : Alexa 6 
Cristescu 6, B itnaru 6, Ungure 
nu 6 (min. 75 Popa), Ciobanu 5 
Păiuș 6, Găl-ușcă 6 Mulțescu 
Buliga 5 (min. 55 state 5) — c. 
șuba 6,5, Sfrijan 6,5. '

A arbitrat bine M. Axente (/ 
rad) ; la linie : R. Petrescu (Br: 
șo-v) și A. Moroianu (Ploiești 

Cartonașe galbene : IVAN, BL 
LIGA, JENEI.

La speranțe : 1—1 (0—0).
e .................... .................

ceri, la centrarea lui Fodorj 
în min. 72, Stoica șutează ii 
bară, mai ratează Ciorceri ș 
Albu, iar în min. 79, SZABI 
concretizează superioritatea ge 
nerală a echipei sale, reluin 
sec centrarea lui Stoica. îr 
min. 81, IVAN trimite in bară 
ca după trei minute să nu mai 
greșească îinta, marcind sigui 
din centrarea lui Albu. Abil 
acum sucevenii întreprind ac
țiuni mai viguroase și h> aaia- 
88, în urma unei acliua* pe 
aripa dreaptă. SFRIJAN »■»- 
crie din apropiere.D - * I ID t W I

IERI, ÎN ETAPA A 5»a A DIVIZIEI B SERIA A Il-a ----------------

care.
i ÎTOl vine
j-se cu cîte-
(Antohi —
ivu — min.
Ticni. Petro-

SERIA X
SP. MUNCIT, suna - u. mbr m m

METALUL PLOPENI - OLIMPIA RM. SĂRAT 3-0 (1-0)
27 (prin 

echilibru • 
apropiate -

i telefon). 
— conferit 
ocupate de 
a avut co- 

doar pe 
de minute.

1 (1) I
1 (1) I

11“ : terenLat de pjoa-

PLOPENI. 
Anticipatul 
de pozițiile 
cele două echipe — 
respondent în teren 
parcursul primelor 30 
Lista ocaziilor a fost deschisă 
de oaspeți. în min. 20. prin Gri- 
ftore. al cărui sut a fost scos 
in extremis de Bojoacă. Peste 
5 minute Toma a irosit si el o bună situație. Echipa locală va 
evolua mult mai decisă în ul
timul sfert de oră al reorizeL 
avînd oatru *-ț — de a Oes-

«eccxf arta «note. »

Lunca (min. 01). noul introdus. 
N. IONIȚA (min. 70) își va în
cheia o frumoasă acțiune individuală cu un șut plasat, majormd 
avantajul echipei sale. Ga 
forțează proporțiile scorului, 
la un nas de gol prin N 
(min. 72). Preda (min. 
Rosea a scos de pe 1 
si Pană (min. 78). cel 
lea gol venind logic, 
cînd SAW a fi
proere, centrarea tei T

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — 
F.C.M. PROGRESUL BLULl 
37) Aspecâv P&scd - c.

PETROLUL BIUIA ~ C
PAȘCANI 1—4 : L X
M>r oria. KK

SLITTNl 27 <prw 
eadbcxs.

«’(min. 4-4
11 m), res-

14).
■ Bălan 7, 
', Kiss 7 — 
drași 6), A-
, Terheș 6 — 
erteanu 6),

X Mjardae
lan 5,

6 (min. M
6 (min. 35

Cart (Cos
it. esei
£3 BXO-

rie* întrerupte meritatul go 
înscris de NIT A. in
min. 36. eu n m 4e U
25 m, afet» teartnH te ptete 
după ce a »—nrjr* rirficuu ba
rei. Si La redare MecaTsT si-a 
mestixss -KrxaT* —sr.al-rdu-se 
toc atssr^ar te Jumătatea 
■teneote. aeate uatee oasnetu au 
«ru <edi HR MBenie de res-

«5tezifiem.

ISlTA. 
Voiciiă (min. 46 Savu) — Andrei. 
Toma. LUNCA — Pană. PREDA. 
Moldoveanu (min. 57 N. Ionită). 
OLIMPIA : LĂPTOIU — Griaore. 
R0SCA, Găureanu. Dumitru — 
Rcsu. I. Ionită. Dorobantu (min. 
65 Apostol). Tigoianu — Nicul- 
cioiu. Sultănoiu (min. 46 Ber- 
caru).

V. ADRIAN

I BUZĂU - UNIREA DINAMO FOCSANI 0-0

STKJI

XA

VAM.H — UNIREA
1—4 U—O) î cioncu

rutei oaspeților z

esaeepotf ar-

< xxscu

-tatea nmpu- 
itscrfcană re-
WiișMiil me- 

• p --ă in acel 
: la începutul

A VINT1LĂ

•AXAT. s oria telefon). Par- 
! -.i * -si darul să „limpezească44

început de 
■ catecaoBte al «divizionarei A si 
I te • retenseze in lupta pentru 
I ;: a -e- Dar... gazdele for- 
I -taxi cin start. însă marcajul 

itrtEt al oawetilor dejoacă ma.io- 
rteaaea acțiunilor ofensive ale

: ~ :. Pnr-La ocazie este sem- 
de Trandafir (min. 8), care 

i-.ccarcâ vigilenta lui Paraschiv 
••.'--un sut foarte puternic. O- J csziîâe gazdelor se întețesc, dar 
Tulpan (min. 11). Ursa (min. 15) 
Profir (min. 23) si mai ales. Nită 
(min. 33) si din nou Profir (min. 
35) ratează ocazii cit roata ca
rului. Pe fondul acestui ioc avîn- 
tat al gazdelor, oaspeții au o 
bună ocazie. în min. 44. cînd Po
pescu ratează pe contraatac.

După pauză, superioritatea gaz
delor este evidentă. Buzoienii se 
mențin cu fundașii pe linia de

Silor fac ca tabela de marcaj să 
rămînă nemodificată, asa cum 
s-a întîmnlat cu Profir (min. 47 
si 68) si Stan (min. 53. singur- 
singurel. la 6 m si min. 55). 
Oaspeții fao vădite eforturi pen
tru a menține echilibrul, se apă
ră cu ..dinții", dar Paraschiv este 
imbatabil la suturile lui Stan 
(min. 72). Mircea (min. 76) Pro
fir (min. 79 si min. 90 — cînd, 
de la 5 m. împinge mingea spre 
noartă. dar Gălan. anărut ca din 
pămînt. salvează).

A arbitrat foarte bine M. 
Stănescu (Iasi). GLORIA ; LA
ZAR — Roșu. MARCU. MIRCEA. 
Ursa — Tulpan. Trandafir. Stan 
(min. 78 Tudoran) — Profir, Nită. 
Ion Viorel (min. 58 Alexandres- 
CU). UNIREA : PARASCHIV — 
Matei. GĂLAN. Lunu. Burga — 
ALEXANDRU. Brutaru (min. 70 
Babalîc). Popescu. CHIRITA — 
Sandu. Rusu (min. 76 Heghedțiș).

centru si doar greșelile înainta- Florin SANDU

FEPA *74
-•> : State

HOVA C’.Siv. i>IjO!ijeș'x*x 
(2—0) î Niță (min. 10 
gol), Paveliuc (min. 
și Burdujan (min.

4—0 
ăuto- 

17 și SO)

teu b. emeirsare, C.S. Tirgo- 
tefte * avut citeva contraatacuri 
periculoase, insă apărarea locală a rezolvat situațiile măi 
critice. în min. 39. Sportul Mun
citoresc și-a mărit avantajul : 
după executarea unei lovituri 
libere indirecte, Păun a totra* 
pe partea dreaptă în careu, Dir- 
jan i-a ieșit în întîmpinare, ju- 

a eecțrix *-» 
deplinit formalitate*

★

C. *

A condus bfne 
(Arad). SPORTUL 
SLATINA : Iliescu 
POPESCU, Neso^c-j 
Vlad (min. *4 
Otima”.
BADC

15)

Enea, S. Nace, M. Florea,
Relatări de la : M. Iorga, C.

S. Ungureanu, AI. Nour.
1. F. C. C-ȚA 3 11 9-2 7
2. Steaua Mizil 5 3 0 2 10- 6 6
3. Met. Plopeni 5 3 0 2 8- 5 «
4. F.C.M. Br. 5 2 2 1 8-5 6
5. Unirea Focș. 5 2 2 1 6-4 6
6. Șiretul Pașc. 5 3 0 2 6- 6 6
7. Prahova CSU 5 3 0 2 7- 8 6
8. C.S. Botoșani 5 3 0 2 4- 6 6
9. Polit. Iași 5 2 1 2 7- 6 5

10. F.C.M. Delta 5 2 1 2 6- 6 5
11—12. Unirea Slob. $212 4-55

Ceahlăul P.N. 5 2 12 7-8 5
13. C.F.R Pașc. 5 2 0 3 6- 5 4
14. Gloria Bz. 5 1 2 2 6- 5 4
15. F.E.P.A. ’74 5 2 0 3 4-5 4
16. Inter Vaslui 5 2 0 3 2- 4 4
17. Petrolul Br. 5 113 6-12 3
18. Olimpia Rm.S. S 1 0 4 2-10 2

ETAPA viitoare (4 octom
brie). C.F.R. Pașcani — politehni
ca iași, Unirea Slobozia — Pe
trolul Brăila, Olimpia Rm. Sairat
— Inter Vaslui, F.C.M. Delta Tul- 
cea —• Metalul Plopenî, F.C.M. 
Progresul Brăila — Gloria Buzău, 
Steaua Mizii — Ceahlăul P. 
Neamț. F.E.P.A. ’74 Bîrlad — F.C. 
Constanța, Unirea Focșani — C.S. 
Botoșani, Prahova C.S.U. Plodești
— șiretul Pașcani.

tractorul brașov — JIUL 
PETROȘANI 1—0 fl—0) î MaUtA 
(.mim. 40).

PROGRESUL VULCAN — AU
TOBUZUL BUCUREȘTI 2—0 
(1—0) ; Bolborea (min. 32) și 
Bealcu (min. 80).

METALUL BUCUREȘTI — IN
TER SIBIU 1—2 (1—1) î Șumu- 
lanschi (min. 40), respectiv Stă
nescu (min. 13) și Gîngu (min. 
78 din penalty).

SPORTUL MUNCITORESC CA
RACAL — ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ 1—1 (0—0) î Bărbu. 
lescu (min. 51), respectiv Albu 
(min. 62).

CHIMIA RM. VlLCEA — GAZ 
METAN MEDIAȘ 5—0 (2—0) S
Tudorache (min. 20), Mangala
giu (min. 30, 51 — din penalty 
și 76) și Carabageac (min. 78),

SPORTUL „30 DECEMBRIE4* — 
C.S.M. PANDURII TG. JIU 0—0.

ELECTROPUTERE CRAIOVA
— MECANICA FINA BUCU
REȘTI 4—0 (2—0) : Calafeteanu
(min. 17 și 88) și Cîrțu (min. 33 
și 73).

A.S. DROB ETA TR. SEVERIN
— I.C.I.M. BRAȘOV 0—0.

Relatări de la : N. Costache, 
N. Ștefan, Gh. Donciu, P. Gior- 
noiu, R. Petre, T. Ștefănescu, 
M. Focșan.

L INT u a.
2. Ber-îTufrOrri s «
3. C.S_M_ TV A Hll tea*
4. Jial mt »
5. A S DrteifA iîxi •
6. Sp. Mane. 31 s1•1 v••
7. Tractorul Bt S 3 • S 1 •
8. Gaz. Metxa 8 3 4 1 4-X •
9. Chimia 11 IXD-II

10. I.C.I^I. Bv. s 1 s 1 v®1
11. Sp. „30 Dec.* ill t s s
12. Sp. Mimc Sill 3» S 4

13—14. C.S. T-viște Sili 1 •
Electromureș SUI 4- T i

15. Autobuzu. 5 2 4 8 > 1 «
16. Mec. Fină 5 2 8 3 4-«4 4
17. Met. Buc. 5 113 S- « 3
18. Prog Vulcan 5 113 4-4 3

ETAPA VIITOARE (4 octom
brie). C. S. Tlrgovaște — 
Ran. Vâlcea, Gaz Metan Mediaș — 
Tractorul Brașov, Jiul Petroșar-. 
— A. S. Drobeta Tr. Sevenn. 
I.C.I.M. Brașov — Sportul Mun
citoresc Caracal, Electromureș 
Tg. Mureș — Sportul ,,30 Decem
brie44, Gloria Pandurii Tg. Jiu — 
Metalul București, Inter Sibiu — 
Progresul Vulcan Bucu-ești. Au
tobuzul București — Elect-opute- 
re Craiova, Mecanică Fină Bucu
rești — Sportul Muncitoresc Sla
tina.

SERIA A IH-a - --------------------------------

MACA, DE
■a ocg. 1)

;•-< _ upă sosire, 
nitui cipriot.

*. ne-a spus : 
icnrvs că mă 
tu oară in 

fost in multe 
dar nicăieri nu 
la ospitalitate.

inima largă a 
an. dar n-am 
ate fi atit de 
i ca pul Im •—1.

nu nc supără, 
te face să pri- 
rțe partida re. 
a oria are șanse 
re. Este o echi- 
care, o spun

IERI. ÎN CAPITALĂ
cu toată sinceritatea, poate as
pira la o fază superioară a 
Cupei U.E.F.A. La noi, în Ci
pru, au venit multe echipe și, 
după meciurile disputate, am 
putut trage concluziile care se 
impuneau. Victoria a etalat însă 
un fotbal modern, aplaudat la 
scenă deschisă de spectatori".

E.P.A. Larnaca a deplasat 1 
București următorul lot de ju 
cători : Constantinou și Chris
toph! — portari ; Apostoldti 
Toumazou, Antonoiu, Stavrou, 
Stephani. Pieretti, Perdios. 
Karsesas — fundași; Lemesios, 
Clarke, Pelc, Portyriou, Ioulia- 
nou — mijlocași ; Theodotou, 
Neocleous, Philipou, Skayias,

La scurt timp după sosirea in Capitală, fotbaliștii cipriofi pozează 
fotoreporterului nostru Gabriel Miron

Maki, Prastitis — înaintași.
Amintim că partida se va 

disputa mîinc pe stadionul Vic

toria și va fi arbitrată de o 
brigadă din Albania, avîndu-1 
la Centru pe I. Kothelja.

F.C. BIHOR — STRUNGUL 
ARAD 5—0 (2—0) î Georgescu 
(min. 16 și 48), Kulcsar (min. 

29), Mureșan (min. 61) și He 
(min. 78 — din 11 m.).
STICLA ARIEȘUL TURDA — 

OLIMPIA I.U.M. SATU MARE 
1—0 (0—0 : Ludoșan 73
— din 11 m.).

GLORIA REȘIJA — F.C. MA
RAMUREȘ 2—4 (1—4) : lacob
(min. 1) si Dută (min. 85).

C.I.L. SIGHET — METALUL 
BOCȘA 1—4 (4—4) : Scripcaru
(min. 74), respectiv Rus (min. 82).

A.SA. PROGRESUL TIMIȘOA
RA — DACIA MECANICA O- 
R Aș TIE l—o (1—0) : Giuchici 
(min. 40).

U.T.A. — ARMATURA ZALAU 
4—1 (3—0) î Negrău (min. 25).
Cheregi (min. 27), Vișan (min. 
41). Nagy (min. 46), respectiv 
Florice! (min. 49).

VICTORIA FIUT CĂREI — 
CHIMICA TlRNAVENl 3—0 
(1—0) : Palencsar (min. 3), Sze- 
leș (min. 63 si min. 67).

A.S. PAROȘENI — GLORIA 
BISTRIȚA 1—1 (1—0) : Bîrsan
(min. 2). respectiv Costin (min. 
76).

MINERUL BAIA SPRIE — 
C.S.M. REȘIȚA 0—1 (0—0) î Măr- 
gîncanțu (min.- 67).

Relatări de la : I. Ghișa, Gh.

Munteanu. P. Fuchs, L Mihr.fr 
Marwn O. Berbecaru. E- Her-

man, V. Purice, O Nemeș.
L F.C. BIHOR S < 1 • B- J î
L C.S_M. Reșița 3 4 4 1 8- S 8
X U.T-A. S 3 1 1 11- 2 7
4. Victoria Cărei S 3 • 2 7- 3 <
L Gloria M-ța S z 1 z >- 4 5
4. Gloria Re«iti 5 Z 1 2 6-6 5
7. .Metalul bocs. Sin <- 4 j

6— 3. Minerul B.S. 5 2 1 2 4- 5 5
Prog. Timiș. 5212 4-55

14. Armatura 5 2 1 3 5- 7 5
ÎL Dacia Orăștie 5 Z 4 3 6- 6 4
12. A.S. Paroș. 5 1 2 2 4- 5 4

13—14. F.C. Mar am. 5 1 2 2 5- 7 4
C.IX Sighet 5 1 2 2 5- 7 4

15. Olimpia S.M. 5 1 2 2 2- 5 4
16. Strungul Arad 5 2 0 3 6-10 4
17. Sticla Turda 5 2 0 3 4-9 4
18. Chimica Tim. 5 1 0 4 4-11 2

ETAPA VIITOARE (4 octom
brie). Metalul Bocșa — A. S. Pa- 
roșeini. Chimica Tîmăveni — 
C.I.L. Sighet, Strungul Arad — 
Victoria F.I.U.T. Cărei, C.S.M. Re
șița — F. C. Bihor, F. C. Mara
mureș — Minerul Baia Sprie, Ar
mătura Zalău — Gloria Reșița, 
Dacia Mecanica Orăștie — U.T. 
Arad, Olimpîa I.U.M. Satu Mare 
— A.S.A. Progresul Timișoara. 
Gloria Bistrița — Sticla Arieșul 
Turca.

proit.pt
Mihr.fr


SPORTUL IN LUME DRUMUL FARA IEȘIRE

SPORTIVI ROMÂNI ÎN ÎNTRECERI
BRUXELLES, 27 (Agerpres). 

Meciurile disputate in ziua 
a doua a Campionatelor Euro
pene de volei, ce se desfășoa
ră in Belgia, s-au încheiat cu 
următoarele rezultate : mascu
lin : Italia — România 3—1i 
U.R.S.S. — Olanda 3—1 1 Fran. 
ța — Iugoslavia 3—0 ; Grecia— 
Bulgaria 3—1 ; Suedia — Bel
gia 3—1 ; feminin : Bulgaria — 
România 3—0 ; R.D. Germa
nă — Franța 3—0 ; U.R.S.S. — 
R.F. Germania 3—0; Ceho
slovacia — Olanda 3—1.

Citeva rezultate din ziua a 
treia (ieri), sosite ptnâ la In* 
chiderea ediției: Franța —. 
România 3—0, Bulgaria — Bel
gia 3—0, Cehoslovacia — R.F. 
Germania 3—1 (la feminin), 
Suedia — Cehoslovacia 3—2 ! 
(la masculin).

SOFIA, (Agerpres). — Proba 
de dublu mixt din cadrul con
cursului internațional de tenis 
al armatelor prietene de la So
fia a fost cișt gată de c-splul

r.iuL; fX*nivLa Moise — Adrian 
Marcu, învingător cu 6— 3, 7—6 
in finala cu perechea Fileva. 
șinarenko (U.R.S.S.).

In finala probei feminine 
jucătoarea bulgară Manuela 
Maleeva a învins-o cu 4—6. 
6—1, 6—3 pe sora sa Katarina. 
La masculin pe primul loc z-a 
clasat Orlovskj (U.R.S.S.) care 
l-a tntrecut tn finală cu 7—6, 
3—8, 8—4 pe bulgarul Lazarov.

INTERNATIONALE»
Partidele pentru sferturile de 
finală s-au soldat cu urmă
toarele rezultate: masculin : 
Avdeev (U.R.S.S.) — Adrian
Marcu (România) 7—5, 3—6,
6—2; Orlovski (U.R.S.S.) —
Răzvan Itu (România) 6—4, 
6—0 ; feminin : Katarina Ma
leeva (Bulgaria) — Ivan 
(România) 8—4, 8—4; Saposni- 
kova (U.R.S.S.) — Molse
(România) 8—2. 6—X
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ACTUALITATEA
beijing. — tn concursul Inter

national de atletism de la 
Hangzhou (R. P. Chineză), recordmana mondială Petra Felke 
(R. D. Germană) a cistlgat Pro
ba de aruncarea suliței, cu Per
formanta de 73 22 m. Iar sprinte
ra sovietică Vllima Ikaunetse a 
terminat tnvincătoare ta două 
nrobe ■ 100 m — 11.73 si 400 m 
— 5: A3. .Alte rezultate : feminin : 
(Mm: Zher.e Liiuaa <R. P. Chi
nezii — »«3» : lto m earduri :

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL
STEAUA

(Urmare din pag. 1)

lungite pînă la limita sanc. 
țiunii pentru joc pasiv (au 
fost penalizați astfel de două 
ori) șl cu o apărare avansată, 
dar uneori prea agresivă 
CT-Ș-K-A. - șase eliminări, 
Hristov a fost și descalificat. 
Steaua — o eliminare), frag
mentarea jocului echipei noas
tre fiind 6 preocupare eviden
tă. Steliștii nu au găsit tot
deauna soluțiile cele mai con
venabile de anihilare a princi
pi'. :lui realizator al oaspeților, 
Roșea Davitkov. apărarea — 
ta Baie — fiind puțin mobilă, 
tn Mac. fctTfțtenli au pier- 
<to* malto aakzgi din cauza 
■nor groșefi eăemeatare tn »tă-
- :.-dbalu-
M •rtetoma to pasarea min- 
£ ... »-*» anfito ca i-_-:Arîle 
La pvartă (între min. 39 și 43, 
de patru ori au avut posesia 
mingii, atacurile lor terml- 
ni-.du-se fără să înscrie) sau 
’ : -it.’-, din cele mai bune po-

«pai subliniem eâ

tor an- 
dsai^arM aa sena — credem — 
atonatoto aăe evo-

■ cam-

Wb —it: Daaritru 10, Ber- 
» ■ - Frtre X Marc 2, Dră- 
c—'-i : c lonescu 1 pentru 
S. . _ respectiv Davitkov 10. 
■tea S Kalailakov 4 șl Sa- 
rn X Au condus foarte 
*—e: VL Kiasko si M. Kisi- 
•re (URSS).

„POLI" TIMIȘOARA
(Urmare din pag. 1)

venții și de cîțiva atacanți cu 
o remarcabilă forță de arun
care.

Au marcat : Matei 10, Folker. 
8, Dobrescu 4, P. Dan X Po
pescu 1, lonescu 1 pentru în- 
vingători, respectiv Borisov 6, 
Todorov 5, Matev 4, Barovski 
3, Zonev 1, Hristov 1. Au ar. 
bitrat bine : B. Hristici și D. 
Vuksanovici (Iugoslavia).

H. C. MINAUR
(Urmare din pag I)

trecere, autorul Inițiativei fi- 
ind Măricel Voinea, care du
minică a avut una dintre zi
lele sale de mare Inspirație : 
forța jocului, driblingurile în
șelătoare, schimbările imprevi
zibile de direcție, toate acestea 
au creat realmente panică tn 
echipa cehoslovacă. La un mo. 
ment dat, riscînd totul, antre
norul formației Tatran a indi- 
cat ca doi și apoi trei elevi de 
ai săi să-l țină „om la om" pe 

--
- abținerea acesiei

-joase victorii au contribuit și 
postării Petran (a apărat cinci 
șuturi de gol, în prima repri
ză) și Neșovici (cu două arun
cări de la 7 m blocate), aces
ta din urmă dezarmîndu-1 chiar 
și pe... matematicianul Gotz. 
mann, considerat specialistul 
numărul 1 al penaltyurilor din 
handbal.

Au înscris: M. Voinea 14. 
Covaciu 5, Porumb. 5, Marta 
3, Stamate 3, Andronic 2 pen. 
tru Minaur, respectiv Gotzmann 
6. Kana 5, Simek 3. Lamac 2. 
Kolpak 2, Monok 1. Valecko 1. 
Resovsky 1.

Au arbitrat foarte bine: L. 
Kostov și K. Ivancev (ambii 
din Bulgaria).

LA ATLETISM
Cornelia Oschkenat (R. D. Ger
mană) — 13.24 : aruncarea discu
lui : Zdenka Sllhava (Cehoslova
cia) — 64.62 m : masculin : arun
carea discutai : Buear (Cehoslo
vacia) — 63.10 m ; săritura tn 
lungime : Haaf (R. F. Germa
nia) — 7.90 m : 5000 m : Pakaa- 
hashi (Jaoonia) — 14:19.01 : arun
carea ereutătii : Kostta (U.R.S.S.) 
— M.57 m.

RIO DE JANEIRO. — Atletul 
brazilian Adauto Domingues a 
terminat învingător In cursa In
ternațională ne o milă desfășu
rată la Rio de Janeiro, fiind cro
nometrat cu tim oul de 4:02.05. 
ta proba similară feminină, oe 
primul loc s-a situat snortiva 
portpvheză Albertina Machado — 
4:41».

NEW YORK. — Tradiționala 
oomoethe ne o milă care a avut 
'.oe oe Fifth Avenue a fost cîs- 
tieată de britanicul Peter EUiott 
(vicecamnionul lumii la SOO m). 
a a fost cronometrat ta 3:33.52. 
A fose succedat de irlandezul 
Marcus O'Sullivan (3:53.95) si a- 
mericanu! Jim Snivev (3:54.04).

In proba feminină pe primele 
locuri s-au clasat : Rirsty Wade 
<M- Britanie) 4:22.70. Yvonne 
Murrav GI. Britanie) 4:25.59. 
Lynn Williams (Canada) 4:26.99. 
Maricica Puică (România) 4:30.12.
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DNAM8 - CALIFICARE SPECTACULOASA iN
(Urmare dia pag. I)

:-a pasat lui Hagiu — lovitură 
fir* replică (min. 10.01). O 
eototonatto inspirată Ardelean 
— BMtocanu — Moiceanu, ul- 
âtoto pototeazâ (10.51). Ex- 
------ -■ Rădncann îsi mai

1 - : i sa-53 de la
dtodam to ■■ p«sește (1X21).

- . - ■■ ■ vr-î la pa
te» eoitot. 3—X pe fondul a- 
p5eărî'. mu; -~rer . om la om“ 
Î3 apărare, dvar superioritatea 
nrrr erină dîndu-i îui Carmcna 
ocazia să reducă handicapul 
tern. 1X50. S- arta partidei era. 
practic. hotăritX dar meritul 
răpitorilor antrenați de Iubii 
Capsa e că au ținut ritmul, e- 
TDvPîad cu aplomb si Jiguranti 
pe toai departe. Portarul Si- 
-ri-ru a avut intervenții opor
tune ra e cei al snaniolilor, 
de care a trebuit insă

se dea bătut la execuțiile 
hai fiadto -ftaâto lX*n si Ră- 
decaee țn-m 12.<r» anei go
luri irars peatrj Knamo după 
trei reortae. case fa final 
Moiceanu finis 2L!3). Dan 
(min. 28.89) șț Găues flmfa.

26,43), respectiv Goma (23,30), 
Carmona (25,51) semnînd punc
tele ultimului act dintr-o parti
dă generatoare de încredere 
pentru un drum ce-1 dorim 
cît mai lung campioanei noas
tre în C.C.E. Aceasta a abor
dat turneul din Capitală cu 
Simion, Diaconu — E. lonescu. 
Ardelean. Șerban, Oiaru. Zaha- 
ria, Hagiu, Răducanu, Găvruș, 
Dan, Moiceanu, S. Popescu, 
în ordinea numerelor de pe 
căști. _

Cite ceva despre meciurile 
de sîmbătă. Cel dinții a opus 
formațiile oaspete. Și minutele 
treceau fără ca arbitrii G. A- 
clialoro (Italia) — E. Patlakas 
rGrecia). care au condus și ce- 
celelaîte întîlniri. să consem
neze vreun gol. barcelonezii ra- 
tînd. între altele, două supe
riorități numerice. Abia spre 
finalul primei reprize (min. 
6,41) J. Barcelo a... spart ghea
ța, spaniolii desprinzîndu-se în 
restul ..sferturilor" prin apli
carea unei defensive riguroase, 
silindu-i pe poloiștii englezi să 
încerce, practic, numai șutul 
de la distanță. C.N. Barcelona

3 a Cupei Da 
mii 3—4 ai 
A.T.P.. adică în 
cheamă 
dial-. < 
curat 
S.U.A.
neului <
a dus __ ____ _____ ___ ___
ce arde de mult cu flacără: 
statisticienii au stabilit că Mc 
Enroe a pierdut pentru a 13-a 
oară, tn ultim 1 trei 
ani, la Lendl, că. la 
35 de ani, Connors 
rămîne cel mai bun, 
dar nu cîștigă nici 
un turneu că E- 

nu reușește
în semifinale 
oară în 17 ani.

astea si atîtea 
este.

vert 
cea dă 
prima 
toate 
S.U.A.

Da

a £

de£oc
mil crxT.

r~n n-a îr 
sufragiile si 
s-au auzit omite voH. efclar 
dintre cele mai autorizate. cri- 
ticîndu-1 ne ici — pe colo, 
prin Părțile esențiale ! .Im
portant este să oferi tineri
lor șl copiilor • șansă reală 
de a juca tenis. însă astăzi, 
chiar si

pentru 
După 
altele. 

_____ ___  după Australia, 
ultima victimă a vîrtej urilor și 
inversărilor de valori existen
te în această disciplină. în ul
timul deceniu.

Situația a devenit deci ex
plozivă. incitînd la măsuri care 
se vor nu numai ferme, ci 
si cu rezultate rapide. S-a a- 
pelat chiar la soluții de inspi
rație europeană, au fost re
uniți _ ___ 2_i_
Smith. Tony Trabert. Bil Tal
bert. Jack Kramer. Arthur 
Ashe, oameni care si-au pe
trecut o viată oe sau lîngă 
marile courts-uri dar si glo
rii mal recente, Pam Shriver. 
Tom Gorman. Tim Gullixson. 
Marty Riessen. ..Ginditorii- 
(cum i-a numit, mai în glu
mă. maj în serios presa de 
specialitate din S.U.A.) au 
alcătuit un plan din care n-au 
lipsit măsuri organizatorice 
(înființarea a 4 centre inter
regionale si a 100 de centre 
federale de pregătire, scoate
rea din calendar a campiona
telor de copii pîn-ă la 14 ani. 
prea solicitante), tehnice (în
vățarea tenisului pe zgură, 
favorizînd o gamă mai largă 
de lovituri și execuții, și nu 
ne suprafețe rapide, promo-

într-o comisie Stan

începuturile cer atit 
de muițl bani (echi
pam on t. teren u ri,
antrenori) încH tai 
planul cade !■ —
d-edară John. McEn
roe, p-un.înd degetul 

el, cel mai recalcitrant și mai 
scandalagiu dintre marile ve
dete ! — De o rană cu ade
vărat dureroasă a tenisului de 
oeste Ocean. wPe mine — 
completează evantaiul critici
lor Chris Evert. — campiona
tele si clasamentele pe cate
gorii de vîrstă m-au format 
ca performeră, m-au întărit 
psihic. Mă mir cum de se re
comandă renunțarea la Cam
pionatele naționale ale copii
lor 7 1 „Se urmărește lăr
girea ariei de practicare a te
nisului în scoli, după mode
lul suedez. Numai că. dacă în 
Suedia, școala îsi îndeplineș
te cu brio funcția de a pre
găti corect pe copii șl din 
punct de vedere fizic, pur 
sportiv. Ia noi. lucrurile nu 
stau deloc asa. E un drum 
fără întoarcere* — opinează 
Connors.

Cum mai există si alte, idei 
care complotează un tablou 
larg de cauze profunde. în 
marea lor majoritate ..de nere
zolvat*. privind societatea a- 
mericană în ansamblul ei. ac
țiunea întreprinsă, pentru re
venirea tenisului american 'în 
vîrful ierarhiei mondiale pare 
a fi una fără prea mari sorti 
de izbîndă în viitorul apro
piat

Radu T1MOFTE

JOCURILE SPORTIVE MEDITERANEENE
DAMASC. 27 (Agerpres). — 

In orașul sirian Latakia s-au 
încheiat întrecerile Jocurilor 
Mediteraneene. Ia care au 
participat peste 3000 de spor
tivi din 1» țârt

Turneul de fotbal a fost câș
tigat de selecționata Siriei, 
care a intrec-ji. in flnalâ. o 
scorul de 2—1 (1—0) «după 
Franței. tn partida pentru 
locurile 3—4. repreze-t?riia

Turciei a învins cu 1—0 (0—0) 
formația Greciei.

In ultima zi a concursului 
de atletism, italianul Alessan
dro Lambruschini a cișt gat 
cursa de 3 000 m obstacole cu 
timpul de 2:19.72. tatrecindu-1 
pe recordBaaal a&arocaa Said 
A», za. «eu pe tocai doi in 
4— to eel to VTEirsase tnvfei-

ITAL1A let. * : MOto — W- 
rino 3—•. AveOton — to— >—* 
Juventus — Pescara >—L Ftoa — 
Napoli 1—0. Cesena — M W »—* Fiorentina — Como L taaar* 
nazionale — Empoli 3—0. Rototo 
doria — Verona 3—1 ~ :5 puncte, Roma a preluat 
clasamentului, urmată de 
multe formații cu cite 4

FRANȚA (et. 12) : Monaco — 
Lille 1—0, Bordeaux — Lavi 
1—0, Marseille — Auxerre 2—1. 
Toulouse — Racing Paris 0—a. 
Paris S.G. — St. EtienneS—0. Niort 
— Brest 3—0, Cannes — TouSoi 
1—0, Lens — Metz 2—0, Le Ha
vre — Nice 2—1. Montpelliiir — 
Nantes 0—0. Pe primele locuri 
ale clsamentului se află : I.

C.C.E. LA POLO
a învins la scor, 11—2 (1—0,
5— 0, 2—1, 3—1), pe Polytechnic 
Londra, realizatori fiind Gon
zalez, Carmona cite 3, Olivella. 
J. Barcelo cite 2. JtC. Goma, 
respectiv Eastman și Gilham.

După-amiază, Dinamo condu
cea formația britanică cu 2—0 
etnd se scursese ceva mai bine 
de un minut de joc. A fost 
apoi 4—1 în min. 5,29. Numai 
că fireasca detașare nu s-a 
produs, o anume deconectare a 
bucureștenilor permițînd par
tenerilor să etaleze unele cali
tăți. astfel incit s-a ajuns la
6— 4 în debutul reprizei a treia. 
Către final, Dinamo a evoluat 
mai aproape de potențialul 
real, cîstigînd cu suficientă cla
ritate : 14—6 (4—1. 2—2, 2—L 
6—2). în acest meci. Hagiu a 
înscris un număr de goluri e- 
gal cu... numărul caschetei sale 
— 7, Șerban Popescu a punctat 
de trei ori, Cristian Dan de 
două ori (ambii orfn execuții 
spectaculoase). Moiceanu și 
Viorcl Șerban cite o dată. 
Pentru Polytechnic au marcat 
Birmingham. Eastman cite 2. 
Sbcrnan și Roberts.

Werder Brttoea 3B at X tototo 
II p, 2 »r_au num—. d—» 
bach IS o. 4 Bam totoaw* 
14 p etc.

ANGLIA
West Ham
— Oxford

(et. P : ArpnuC
1—0 : BuRp Oaa 
United 0—1 : Eme

Alte rezultate : feminin : SCO 
m : Slobodanka Colovici Jugo
slavia) — 2:00,94, 4X400 m: Ita
lia — 3:32,14, masculin : săritu
ra în înălțime : Kanovici (Iv.g - 
slavia) — 2,24 m ; 800 m : F ri 
(Maroc) — 1:48.87; arur.c-ir y
suliței : Krdzalici (Iugoslavi' — 
74.78 m ; 4X100 m : Itali. — 
39.67.

La haltere. Jn limitele c:‘. T*- 
riei 110 kg. pe primul Lc s-a 
clasat italianul Norberto O..<r-

bm >—« : 
a—s . P.

tolto totototoR ® to uu itâ

• PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT •
BASCHET • ta primul _r z- 

CCE (bărbați) la BQ-oprad : 
Balkan — Tracer Milano 79— 9. • 
La Halle turneu feminin : M - 
nior Pernlk — Unlv HumboW 
Berlin 85—69

CICLISM • Cursa de fond, pe 
etape, desfășurată ta Spania s-a 
Încheiat la Logrono cu victoria 
rutierului vest-german Dietzen, 
urmat la o secundă de spaniolul 
Gaston

HANDBAL • In turneu in R.P. 
Chineză, echipa Cehoslovaciei a 
jucat la Tianjin cu selecționata 
de tineret a țării gazdă și a ob
ținut victoria cu 33—16 • Turneu 
feminin la Vilnius : RDG — RSS 
Lituaniană 23—21 RSFS Rusă — 
URSS tin. 24—23. Polonia — Bul
garia 24—19, URSS — Austria 
20—16, RDG — RSFSR 20—14, URSS 
tin. — RSS Lituaniană 22—18.

HOCHEI PE GHEAȚA • Tn 
turneul fin?' a) CCE care are loc 
la Lugano. TSKA Moscova a ter
minat la egalitate cu BK Faeries- 
tads (Suedia) 4—4 (2—1,2—0,0—3).

ta eraps. .yito TTtoa-ș. 
vapne rzz4e «: ■eșne.•- 
laadem tt-»- ea. 2 name,
■gtoat de vaM-*rtoaaeC totoacr 
— 4.2 p. sovietfeBl Batovar to 2a- 
goslav.il Pedrag MStoudL r_  •
p etc. In mndi a șapeea 7_-.pt 
l-a Învins pe Șokojor ta e
partidele N k- - — T---- ■»
Andersson — H-ub* er : -* 
iat remiză

TENIS DE MAU *
nuarea turnettui pe car:-: ntre- 
pri.nd ta R. P. Ch-neU. ,ciae.« 
Cehoslovacie: au !
selecționatele de Jm ori ale țării 
gazdă, tn meciul miște:-? oas
peții au ciștișat cu 5—2. iar fa cel 
feminin victoria a revenit jucă
toarelor chineze eu 3—I.

VOLEI • In cadru: campiona
tului mascaim a! Americii d® 
Sud, ce se desfășoară ia Monte
video. seSecConata Argentinei a 
tnvins cu scorul de 3—0 (4, 2, 2) 
formația Uruguaș-ulul, iar repre- 
zentaliva Venezuela! a întrecut 
cu 3—0 (7. 11. 14> echipa Perului.
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