
Sub președinția tovarășului |

NICOLAE CEAUȘESCU I
ȘEDINȚA COMITETULUI POLI Hi;
HLCUTIV AL C.C. AL P.C.R.
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guvernul, consiliile pe ramură, § 
ministerele și centralele in- Ș 
dustriale, precum și comitetele g; 
județene de partid să raporte- 0 
ze, în cadrul apropiatei ple- sj 
nare a C.C. al P.C.R., despre 
măsurile luate și despre felul 
in care vor acționa pentru în- 
făptuirea în cele mai bune îj 
condiții a planului pe trimes- 
trul IV și pe întregul an. în g: 
același spirit s-a hotărit să se g? 
discute și problemele din agri- 
cultură și să se raporteze. în Ș 
cadrul plenarei, despre măsu- g: 
rile stabilite privind urgenta- g: 
rea recoltării și iusămințărilor g 
de toamnă, predarea tuturor 
cantităților prevăzute la fon- 
dul de stat. gg

în strînsă legătură cu pro- 
blemele privind realizarea g; 
planului pe trimestrul IV, Co- 
mitetul Politic Executiv a exa- gs 
minat RAPORTUL CU PRIVI- 
RE LA PROPUNERILE DE 
MASURI PENTRU PERFEC- Ș

ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAflE FIZICA Șl SPORT
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TOATE CELE TREI ECHIPE ROMÂNEȘTI, 
ÎNVINGĂTOARE ÎN CUPELE EUROPENE LA HANDBAL
Cele trei echipe românești angrenate în primul tur al com

petițiilor europene masculine de handbal au susținut ieri parti- 
dele-retur, în deplasare. Și de această dată Steaua (în C.C.E. ), 
Politehnica Timișoara (în Cupa Cupelor ) și H. C. Minaur Baia 
Mare (in Cupa I.H.F. ) și-au încheiat victorioase evoluțiile, ob- 
ținînd astfel calificarea în cel de al doilea tur, pentru care tra
gerea la sorți va avea loc mîine.

C.C.E.: Ț.S.K.A. SOFIA

Sub președinția tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist 
Român, a avut loc, sîmbătă, 
3 octombrie, ședința Comite
tului Politic Executiv al C.C. 
al P.C.R.

Au participat, de asemenea, 
membri ai guvernului, cadre 
de conducere din economie, 
primii-secretari și secretarii 
pentru probleme economice ai 
comitetelor județene de partid, 
directori de eentrale industri
ale și de institute centrale de 
cercetare.

Comitetul Politic Executiv a 
examinat RAPORTUL PRI
VIND REALIZAREA PLANU
LUI NAȚIONAL UNIC DE 
DEZVOLTARE ECONOMICO- 
SOCIALA A ROMÂNIEI PE 
LUNA SEPTEMBRIE ȘI ÎN 
PRIMELE 9 LUNI ALE ACES
TUI AN, PRECUM ȘI MASU
RILE PENTRU ÎNDEPLINI
REA PREVEDERILOR 
PLAN PE TRIMESTRUL 
ȘI ÎNTREGUL AN 1987.

Pe baza datelor cuprinse în 
raport, s-a apreciat că, deși 
pe luna septembrie și, in ge
neral, pe primele 9 luni ale 
anului în curs s-a realizat o 
creștere a producției industri
ale față de perioada corespun
zătoare a anului treeut, rezul
tatele Înregistrate nu se situ
ează Ia nivelul prevăzut în 
plan. Au continuat să se ma
nifeste serioase rămîneri in ur
mă în realizarea unor indica
tori de bază ai planului, În
deosebi în ce privește preve
derile stabilite pentru creș
terea productivității muncii, 
reducerea consumurilor mate
riale, precum și în domeniul 
investițiilor, al producției pen
tru export și în alte sectoare 
ale activității economice.

Avînd în vedere situația 
prezentată, secretarul general 
al partidului, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a indicat să se 
tragă toate concluziile din ac
tivitatea desfășurată pînă 
acum și să se ia, de îndată, 
cele mai ferme măsuri pentru 
înlăturarea neîntîrziată a stă
rilor de lucruri negative exis
tente șl îmbunătățirea radica
lă a muncii în toate domeniile, 
pentru recuperarea rămîneri- 
lor în urmă șt îndeplinirea e- 
xcmplară a sarcinilor de plan, 
în acest scop, secretarul gene
ral al partidului a cerut ca 
toate problemele legate de a- 
sigurarea îndeplinirii integrale 
a planului să fie dezbătute 
larg și clarificate în cadrul 
guvernului, al consiliilor pe 
ramură șl centralelor industri
ale, stabilindu-se măsuri con
crete pentru îndeplinirea in
tegrală a planului, îndeosebi 
in domeniul energetic, minier, 
petrolier, în toate domeniile 
de activitate. S-a hotărlt ca

rzniau rr.nrr.v-j; 
ȚIONAREA ÎN CONTINUARE g 
A MECANISMULUI ECONO- § 
MICO-FINANCIAR. S-a apre
ciat că aceste propuneri, elabo
rate în spiritul orientărilor 
și indicațiilor secretarului 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, contribuie 
la aplicarea riguroasă a prin
cipiilor autoconduccrii munci
torești, autogestiunii și autofi
nanțării, la sporirea rolului 
bugetelor de venituri și chel
tuieli ale centralelor industri
ale și întreprinderilor in pla
nificarea și conducerea activi
tății economico-financiare. Ia 
întărirea controlului, a ordinii 
și disciplinei de plan. A fost 
subliniat faptul că măsurile 
propuse vor asigura, totodată, 
creșterea răspunderii in folosi
rea fondurilor materiale și 
bănești încredințate de socie
tate colectivelor de oameni ai 
muncii spre administrare, mai 
buna utilizare a pîrghiilor e- 
conomico-financiare în dezvol
tarea intensivă a economiei 
naționale.

Pornind de la atribuțiile im
portante ce revin centralelor 
industriale ca titulare de plan, 
noile măsuri prevăd ca buge
tele de venituri și cheltuieli 
ale acestora să reflecte fondu
rile materiale și bănești, pre
cum șl indicatorii de eficiență 
ai întreprinderilor componente, 
sarcinile ce le revin pentru 
sporirea continuă 
rilor bănești, a 
întregii activități, 
getele de venituri 
ale centralelor, cit . 
prinderilor sînt stabilite sarci
nile privind folosirea integrală 
a capacităților de producție, 
încadrarea în normele de con
sum aprobate, reducerea cos
turilor de fabricație, creșterea

a acumulă- 
rentabilității 
Atît în bu
și cheltuieli 
și ale intre-

(Continuare în pag. a 4-a)

DESCHIDEREA NOULUI AN SPORTIV
ȘCOLAR ÎN CAPITALĂ

5

t

I
O suită de ample și atrăgă

toare întreceri au marcat, du
minică, pe Stadionul Tineretu
lui, deschiderea noului an 
sportiv școlar din Capitală. 
Tradiționala și frumoasa mani
festare polisportivă a reunit, 
sub genericul marii competiții

naționale „Daciada", mii și mii 
de tineri, reprezentanți ai spor
tului școlar din toate sectoare
le. Despre reușitele concursuri 
și demonstrații care au avut loc 
cu acest prilej vom reveni, pe 
larg, tn numărul de mîine al 
ziarului nostru.

I
I

SOFIA, 4 (prin telefon). Du
minică după-amiază, în sala 
„Hristo Botev“ din localitate 
s-a desfășurat manșa a doua 
a eelei mai importante com
petiții continentale la handbal 
masculin — Cupa Campioni
lor Europeni — între formația 
noastră Steaua și Ț.S.K.A. Sep- 
temvriisko Zname. După o 
partidă în . care superioritatea 
campioanei noastre a fost evi
dentă, Steaua a ctștigat cu 
22—21 (9—7). Jucînd mult mai 
bine • decît în partida de la 
București, steliștii s-au impus 
în fața formației bulgare, în 
primul rînd printr-o mai a- 
tentă colaborare în faza de 
apărare. în plus, „veteranul"

- STEAUA 21-22
formației, portarul Nicolae 
Munteanu, a fost din nou în 
formă, dînd și mai multă în
credere eolegilor. Jocul a de
curs practic într-un singur 
sens, bucureștenii conducînd 
tot timpul partidei, uneori la 
diferențe confortabile : 18—13. 
min. 40. Prezența în echipă a 
conducătorului de joc Adrian 
Ghimeș s-a simțit, el oferind 
o mai mare siguranță circula-

Cupa Cupelor: BALKAN LOVECI -
LOVECI, 4 (prin telefon), 

în Sala „Hristo Korpacev" 
din localitate a avut loe par- 
tida-retur, din cadrul Cupei 
Cupelor , la handbal masculin,

ției mingii. Lipsită în conti
nuare de Vasile Stingă, acci
dentat, Steaua și-a confirmat 
încă o dată superioritatea și 
clasa, calificarea în turul se
cund al prestigioasei competiții 
continentale de handbal nefiind 
nici un moment sub semnul 
întrebării. Așadar, Steaua se 
califică în etapa următoare a 
Cupei Campionilor Europeni, 
cu scorul general de 48—43. 
Marcatori: Dumitru 7, Berbece 
5, Petre 4, Ionescu 4, Ghimeș 1 
șl Ștot 1 pentru campioana 
României, respectiv Kolailakov 
8, Hristov 6, Davîtkov 4, Nau
mov, Gabrianov ți Natcev cite 
un gol. Au arbitrat foarte bine 
Wolfgang Profzkow și Han* 
Jurgen Einkhorn din R.D. Ger
mană

POLITEHNICA TIMIȘOARA 19-26
dintre formațiile Balkan Lo
ved șl Politehnica Timișoara. 
Victoria a revenit și de aceas-

(Continuare in pag. a 4-a)

Ieri, in etapa a 7-a din Divizia A de fotbal

VICTORIA - SINGURUL SUCCES IN DEPLASARE
O S.C. Bacău, primul punct obținut „afară" O Steaua și Dinamo continuă să 
rămînă neînvinse O Atractive spectacole fotbalistice la Timișoara și Slatina • 

Oțelul, la a 4-a victorie consecutivă

g

Hagl (servit de Bdloni) înscrie al 4-lea gol al echipei sale Foto : Aurel D. NEAGU

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

ziua de 7 octombrie, iar partida CORVINUL - 
SPORTUL STUDENȚESC a fost amînată.

Oțelul Galați - F.C.M. Brașov 1-0 (0-0)
C.S.M. Suceava - S. C. Bacău 0-0
Steaua - Flacăra Moreni 5-0 (1-0)
„Poli" Timișoara — Univ. Craiova 2-1 (1-1)
„U“ Cluj-Napoca - Victoria 0-2 (0-1)
Dinamo - A.S.A. Tg. Mureș 2-1 (1-1)
F. C. Olt — Petrolul 3-2 (1-0)

Meciul RAPID - F. C. ARGEȘ se va disputa in

ETAPA VIITOARE (duminică, 11 octombrie)
A.S.A. Tg. Mureș
Victoria
S. C. Bacău 
Flacăra
Sportul Studențesc
F.C.M. Brașov
F. C. Argeș 
Petrolul
Univ. Craiova

— „U" Cluj-Napoca
— Rapid
— Dinamo
— Corvinul
— Oțelul
— F. C. Olt
— Steaua
— „Poli" Timișoara
— C.S.M. Suceava

1. STEAUA
2. Dinamo
3. Univ. Craiova
4. Victoria
5. Oțelul
6. F. C. Olt
7. Corvinul
8. F. C. Argeș
9. Flacăra

10. „U“ Cluj-Napoca
11. „Poli** Timișoara
12. C.S.M. Suceava
13. A.S.A. Tg. Mureș
14. Petrolul
15. Rapid
16. F.C.M. Brașov
17. S. C. Bacău
18. Sportul Studențe-

7 7 0 0 26- 2 14
7 7 0 0 19- 4 14
7 4 1 2 11- 6 9
7 4 1 2 10- 6 9
7 4 1 2 7- 7 9
7 4 0 3 10-10 8
6 3 1 2 12-11 7
6 3 1 2 9-10 7
7 2 3 2 R-10 7
7 2 3 2 6- 9 7
7 2 2 3 10- 8 6
7 1 3 3 7-10 5
7 2 1 4 9-13 5
7 2 0 5 9-19 4
6 0 3 3 3- 9 3
7 0 3 4 5-12 3
7 0 3 4 4-13 3
6 0 2 4 5-12 2

REUNIREA LOTURILOR A
Cronicile, 
in pag. 2—3 Șl DE TINERET

Campionatele Balcanice de tenis de masă

6 TITLURI PENTRU SPORTIVII ROMÂNI
CONSTANȚA, 4 (prin tele

fon). Sportivii participant la 
cea de-a XXIII-a ediție a 
Campionatelor Balcanice de 
tenis de masă și-au încheiat, 
pe fondul unei organizări ire
proșabile, disputele, spectato
rii prezenți în Sala Sporturilor 
avînd posibilitatea să apla
ude victoriile reprezentan
ților României care, la capă
tul unor evoluții foarte bune, 
au reușit să cucerească în to
tal 6 medalii de aur, 3 de ar
gint șl 8 de bronz.

Cu mult interes au fost ur
mărite, în _ ultimele două zile,

disputele din probele indivi
duale, cele care oferă cu ade
vărat măsura valorii fiecărui 
competitor. Ca șl tn întrece
rea echipelor, și de această 
dată fetele și-au dovedit supe
rioritatea. cel mai bun argu
ment fiind faptul că, atît la 
simplu, ctt și la dublu, s-au 
aflat numai jucătoarele noas
tre, „proba adevărului", cea 
de simplu, revenind sportivei 
Otilia Bădescu, care cucerește 
astfel primul său titlu balca
nic în această probă. Ea a în
vins-o pe Maria Alboiu, fosta 
deținătoare a titlului, la ca

pătul unui meci pe care l-a 
dominat prin recunoscutul său 
joc tăios și foarte rapid. Cele 
două jucătoare aveau să alcă
tuiască apoi dubiul învingător 
în fața perechii Kinga Lohr, 
Adriana Năstase, meci domi
nat clar de Învingătoare. Ast
fel, Marla Alboiu și Otilia 
Bădescu rămîn în fruntea ie
rarhiei jucătoarelor balcanice.

Și dublul mixt a fost domi
nat de jucătorii noștri, dar nu 
au lipsit surprizele, acestea 
fiind eliminarea cuplurilor fa
vorite, Vasile Florea — Otilia 
Bădescu (de către Călin Crean

gă — Adriana Năstase) și An
dras Fejer — Maria Alboiu 
(Traian Ciociu — Emilia Cio- 
su), ambele după dispute 
strînse.

Cea mai spectaculoasă vic
torie a obținut-o juniorul Da
niel Cioca, proaspătul campion 
european de la Atena, care 
și-a valorificat stilul său de
fensiv la capătul unor jocuri 
cu care a entuziasmat și, în 
același timp, a făcut ca pulsul 
spectatorilor să crească. După 
ce l-a întrecut pe Ozcelik 
(Turcia) cu 3—0 (17, 17. 13) a 
susținut întîlnirea cu Călin 
Creangă, cel care, cu puțin 
timp înainte. îl învinsese în 5 
seturi pe Andras Fejer. Fostul

Emanuel FANTĂNEANU

(Continuare în pag. a 4-a)

De aseară s-a reunit la 
București lotul reprezentativ 
de fotbal în vederea partidei 
de miercuri de pe stadionul 
STEAUA, în compania repre
zentativei Greciei. Pe lista 
convocaților figurează următo
rii jucători: Lung, Liliac — 
Iovan, Negrilă, Rednic, Bum- 
bescu, Belodedici, Ungureanu, 
Andone, E. Săndoi (Univ. Cra
iova) — T. Stoica, Mateuț, 
Biiloni, KIein, Hagi — Lăcătuș, 
Pițurcă, Cămăiaru. Lotul va 
fi definitivat în funcție de 
starea de sănătate a jucători
lor.

Mîine, Ia Pitești, echipa de 
tineret a țării noastre va in- 
tîlni formația similară a Gre
ciei. în vederea acestei parti
de, Iotul de tineret s-a reunit 
și el aseară la București, ur- 
mînd să facă — în cursul zilei 
de astăzi — deplasarea la Pi
tești.



Punct fina! la Campionatele Naționale de ciclism

VASUL MITRACHI (Dinamo), TRIPLU CÎȘTICĂTOR
CIMPULUNG MUSCEL. 4 (prin 

telefon). Finalele campionatelor 
Naționale si ale Dacladel la ci
clism fond-seniori sl-au derulat 
ultimele probe, semlfondul si 
fondul. într-un cadru de o mare frumusețe, soarele contras- 
tînd cu... zăpada abundentă care 
sclipea puternic pe crestele mun- 
ților.

Semlfondul — desfășurat în 
centrul orașului, ne un circuit, 
în lungime de 2 km. care a 
fost parcurs de 30 de ori. cu 
sprint la fiecare tur — a fost 
urmărit de o numeroasă asis
tentă. Dună oe primele sprin
turi au revenit lui G. Nefliu, Al. 
Ion (ambii Steaua). L. Kovacs 
c Dinamo) si Cr. Neagoe (Steaua), 
din turul 5 s-au desprins V. 
Mitrache (Dinamo) și C. Popa 
(Steaua). Avansul luat de ' cel 
doi. infim la începi t. s-a mă
rit treptat la circa 500 metri, 
dovedlndu-se decisiv pentru sta
bilirea rezultatului final, ordinea 
primilor doi clasați fiind cea 
menționată. Pentru ocuparea lo
cului trei, s-a dat o dispută a- 
cerbă între D. Kovacs. Al. Ion, 
Ov. Mitran sl P. Mitu. Clasa
ment final : 1. VASILE MITRA- 
CITE Ih 27:09. 108 D 2. C. Topa 
— același timp 97 n : 3 L. 
Kovacs lh 27:34. 23 p : 4. AI. Icn 
19 p. 5. Ov. Mitran (Metalul 
Plopeni) 15 o. fl. P. Mitu 
(I.M.G.B.) 11 d — toti același
timp.

Cea mai așteptată probă, fon
dul. desfășurată pe traseu] 
Cîmpulung — Bran sl retur (118 
km), avea să confirme valoarea 
■deosebită a acestui talentat spor-

—-— imrnnr^ —

în prim-planul etapei duble la polo

DOUĂ JOCURI DIFERITE,

ACEEAȘI ÎNVINGĂTOARE: DINAMO
Cit e de adevărat că nici un 

meci nu seamănă cu altul s-a 
văzut și în etapa dublă de sim- 
bătă-duminică la polo. DINAMO 
s-a impus, ce-1 drept, în ambele 
manșe ale derbyulul cu STEA
UA, dar chiar diferențele de 
scor, 13—5 șl 10—7, arată sufici
ent de limpede cum fiecare par
tidă a avut povestea ei. Prima 
dintre ele a fost controlată de 
Dinamo într-c, manieră demnă 
de o protagonistă a... Cupei 
Campionilor Europeni : marcaj
strict, extrem de eficient, con
traatacuri iuți, tăioase, combina
ții variate. Șl, peste toate, o de
cizie remarcabilă, pe care o do
rim repetată in „sferturile"
C.C.E.  (cea dinții în t Unire va a- 
vea loc duminică la București). 
Tinerii Stelei au părut descum
păniți de tactica adversă, jocul 
lor avîntat, In permanentă miș
care, care le-a atras altădată bi
nemeritate aprecieri, fiind În
locuit cu acțiuni stereotlpe, cu 
șuturi de la distanță, fără prea 
mari sorți de izbîndă. Așa s-a 
făcut că. după ce Dan a deschis 
scorul in a 31-a secundă a me
ciului, au trecut 11 minute pînă 
cînd portarul dinamovist să fie 
„bătut” prima dată... Victorie, 
deci, fără drept de apel, cu
13—5 (3-0 4-1, 3—2, 3—2), a e- 
chipei antrenate de I. Capșa. 
care a mai avut șt trei lovituri 
în bară. Hagiu a fost cel mai a- 
plaudat marcator, la trei-patru 
execuții măiestre (spectaculoase 
au fost șl punctele realizate de
S. Popcscu Angclescu, Gran- 
cerof).

Altfel au stat lucrurile Ieri di
mineață. Steaua a jucat agresiv, 
a înscris prima, prin Geantă 
(min. 1,54), mențlnînd apoi vre
me bună un anume echilibru, 
care avea să se frîngă abia că
tre finele reprize, a treia. Dina
mo a părut, de astă-dată, doar 
cu glndul la rezultat, care i-a 
șl fost favorabil : 10—7 (2—1,
2—2, 4—2, 2—2). Au existat. In
tr-un meci de luptă, unele reu
șite, precum o seamă de Inter
venții ale portarilor Slmlon (D) 
sau Gh. Popescu, reluările de 
efect ale lui Șerban Popescu — 
pasă de ia Molceanu, Răducanu 
— de la Hagiu și Cristian Dan, 
Ardelean — de la E. Ionescu, 
respectiv șuturile fără replică 
ale lui Angelescu sau L. Bala
nov. Pe ansamblu însă, partida 
nu a avut ritm, abuzîndu-se de 
jocul pr centru. De menționat 
că, la aceste două... ediții ale 
derbyu’ui, echipele au beneficiat 
de un număr aproape egal de 
superiorități numerice — de
ciziile arbitrilor V. Golan șl R, 
Timoc fiind ca șl Identice, de o 
parte sau de alta —, Steaua a- 
vînd în plus nalru lovituri de la 
4 m. Au marcat HAGIU 5+1, 
Ș. POPESCU 2+2, MOICEANU 
2+1, ARDELEAN 2+1, RADUCA- 
NU 3, E. IONESCU 2, CR. DAN, 
OLARU (D) RAGEA 2+2, AN
GELESCU 1+2, GRANCEROF, 
NUȚU GEANTA. BALANOV, 
VAMOȘ.

Geo RAEȚCHI
rapid bucurești — indus

tria LINII TIMIȘOARA U—8 
(2-0, 2—2, 3—1, 4—5) șl 7—« (2—1, 
2—3, 1—0, 2—2). Echipa giuleștea- 
nă, cu o garnitură încă nedefi
nitivată. și-a fructificat, cum 
era de așteptat, avantajul tere
nului, lntrecînd în ambele me
ciuri un partener care nu a fă
cut un simplu act de prezență, 
deși a avut în apă șl destul ju
niori. Rapldu. a evoluat ceva 
mal bine în prima zl, cînd a șl 
condus la diferențe de 4—5 go
luri (8—3 și *—4 in „sfertul” ui- 

tiv V. Mitrache (campion la con- 
tratimp, individual șl semi- 
fond) care — după ce pi atonul 
a rulat compact pe Marelasu — 
a atacat fulgerător pe Dealul 
Sasului, creîndu-sl Dină la Va- 
l<°a Urdel. unde ne-am oprit să 
cronometrăm un avans de circa 
un minut, tetă de M. Orosz (E- 
ledromures Tg. Mures). Ko
vacs. Val. Buduroi (Steaua) si 
juniorul de numai 17 ani A, 
Balasz (Voința Clul-Nanoea). 
Pînă la Bran — punct de întoar
cere — Mitrache a fost prins 
de cel patru, cu totii rulînd apoi 
în ritm susținut pînă în apro
piere de Podul Dîmbovlcioarei, 
cînd Kovacs, atacînd din spate, 
s-a ^desprins. Au reușit să-l a- 
lungă Orosz si Mitrache. în ur
mă rămînînd Buduroi si Balasz. 
Cel trei din fată au rulat în 
forță nînă la ultimele serpentine 
ale Mateiasului (1.1 km înainte 
de sosire), cînd Mitrache a țâș
nit decisiv, avînd. în final, un 
avans de două minute si îmbră- 
cînd. astfel, la frumoasa festi
vitate de premiere, cel de-al trei
lea tricou de campion Ia actua
la ediție ! O comportare foarte 
bună au avut, in această probă.
M. Orosz (care practică ciclis
mul de numai doi ani si jumă
tate) sl A. Balasz (clasat pe lo
cul 8 în compania seniorilor). 
Clasament final : 1. VASILE
MITRACHE (Dinamo — antrenor
N. Voieu) 3h 16:00. 2. r. Kovacs 
la 2:08, 3. M. Orosz la 2:11, 4.
D. Răeăsan. 5. C. Cărutasu (am
bii Dinamo) la 4:08. 6. A. Balasz 
lâ 4 MS.

Horațîu SIMA

tim), în continuare, oaspeții a- 
ducînd scorul la proporții mai 
aproape de cele petrecute în ba
zin. Mai disputată, nu și specta
culoasă, a fost partida de dumi
nică, în care de la 4—1 pentru 
rapidiști s-a ajuns la 4—4, ceea 
ce a ridicat cota de interes în 
final. Bucureș tenii, cu Flo- 
rincescu șl Gh. Ilie mai de
ciși în faza de atac, au 
reușit în cele din urmă o 
victorie mai puțin concludentă 
decît în ajun. Autorii golurilor : 
FLORINCESCU 4-J-3, GH. ILIE 
34-2, DINGU 2, BARBULESCU
14-1,  FARTAIȘ, LUPESCU (R), 
respectiv N. TOTH 34-2. TATA- 
RU 3+1, STERPU 2, IVANESCU 
3 sl GRECU. Au arbitrat V. 
Burdea și Gh. Chirculete.

George ROTARU
VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 

CSU CONSTRUCȚH TMUCB 
9-19 (3—1, 3-3, 0—2, 3-4) șl 9-7 
(3—2, 1—1, 3—2, 2—2). Slmbătă,
gazdele au dominat trei reprize, 
bucureștenil sancționlnd însă în 
ultima cîteva gafe adverse. Vo
ința a cîștigat clar duminică, e- 
voluînd bine în ambele faze. 
Oaspeții au evoluat modest șl au 
fost indlsciplinațl, Ciobănluc 
fiind eliminat definitiv, Iar an
trenorul Gh. Zamfirescu din In
cinta bazinului, pentru proteste 
șl Injurii la adresa arbitrilor. 
Au marcat POP 3+2, COLCERTU 
3+3, MUJNAI 2+3, MAROSI, 
SABAU (V), GEAMBAȘU 8, 
PAOLAZZO S, POPA 1+2, CIO- 
BANIUC 1+2, NIȚA 2. STACIUC. 
Au condus B. Băjenaru șl V. 
Văleanu. (M. Radu, coresp.).

CRIȘUL ORADEA — VAGO
NUL ARAD IC—7 (4—1, 4—2, 3—1, 
5—3) șl 21—8 (2-1, 6—0, 4-5,
9—2). Net superiori, orădenll au 
cîștigat prin punctele înscrise de 
COSTRAȘ 9+4, FEJER 2+3, IL
LES l+«, FĂRCUȚA 1+2, GOR
DAN 3, PANTEA 3, KISS 3. Pen- 
tru 'oaspeți : HUBER 2+5, GHI- 
TAN 2, IONESCU 2, FILIPAȘ, 
MARC, URS, JEGARIU. ' Au ar
bitrat A. Soos — Gh. Nistor. (L 
Ghișa, coresp.).

IERI, IN ETAPA A 6-a A DIVIZIEI B
SERIA I

STEAUA MIZIL — CEAHLĂUL 
P. NEAMȚ 3—0 (2—0) t Grigore 
(mln. 10), Galeș (min. 35) șl 
Goia (min. 52).

FEPA "74 BIRLAD — F.C. CON. 
STANTA 0—0.

F.C.M. DELTA DINAMO TUL. 
CEA — METALUL PLOPENI 1—0 
(0—0) : Badea (mln. 84).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
ȘIRETUL PAȘCANI 2—0 (2—0) :
Roșu (min. 3) șl Cismaru (mln. 20).

F.C.M. PROGRESUL BRĂILA 
— GLORIA BUZĂU 2—1 (1—0) î
Cațaros (min. 24), Petrache (mln. 
72), respectiv Stan (mln. 87 
din 18 m).

UNIREA SLOBOZIA — PETRO. 
LUL BRAILA 2—0 (1—0) t Gostîn 
(mln. 10) șl Ene (mln. 55).

C.F.R. PAȘCANI — POLITEH. 
NICA IAȘI 1—2 (1—1) 1 Kereszl 
(mln. 3), respectiv Tănase (mln. 
38) și Croltoru (mln. 57).

OLIMPIA RM. SĂRAT — IN. 
TER VASLUI 3—1 (2-0) 1 Roșea 
(min. 5), Țone (mln. 15), Nicnl. 
elolu (mln. 85), respectiv Neeu- 
lai (min. 58).

UNIREA FOCȘANI — CJS. BO. 
TOȘANI s—1 (1—1) 1 Burg* (mln. 
30), Cr. Rusu (min. 08, din îl m), 
Cbtrtță (mln. 82), respectiv va. 
«naehc (min. 17+

OINIȘTII DE LA DINAMO BUCUREȘTI, 
LA AL 15-lea TITLU DE CAMPIONI

Turneul final al celei de a 
39-a ediții a Campionatului Na
țional de oină, început la Si
biu, a continuat sâmbătă și du
minică pe stadionul Tineretu
lui din Capitală, cu meciurile 
decisive ale ultimei runde. Des
părțite de mici diferențe în cla
samentul după primul tur (C.P. 
București — 8 p. Dinamo Bucu
rești -7 p., A .S.A. Constanța 6 p. 
și Laminorul' Roman — 3 p.), 
cele patru protagoniste rămase 
în lupta pentru un loc pe po
dium, de forțe sensibil egale, 
au furnizat partide viu dispu
tate, presărate cu realizări teh
nice deosebite, atît la „bătaia", 
cit șl la „prinderea” mingii.

Dacă dinamoviștii, bine con
duși de antrenorii V. Sebe și 
Gli. Vlase, au cîștigat cu 17—15 
derbyul turului cu C.P. Bucu
rești (care conducea după „bă
taia" mingii cu 11—8). datorită 
evoluției la... baston, unde au 
realizat puncte suplimentare 
prin Al. Bobeică — 2, FI. Din- 
că — 1, N. Calița — 2, I. Fun- 
dățeanu — 2 și D. Răsărit — 2 
și și-au impus evident superio
ritatea în confruntările cu oi- 
niștil din Constanta și Roman, 
în schimb tipografii au avut 
probleme în aproape toate întâl
nirile. în medul-retur cu 
A.S.A.. experimentata echi
pă a bucureștenilor a fost la 
un pas de înfrîngere (militarii 
conduceau cu 15—12 la ultimul 
om. I. Dumitrașcu aflîndu-se pe 
culoarul de întoarcere). Păcat 
însă că în acest moment, cînd 
aveau asigurată victoria, nervii 
unor jucători constănțeni, ieșițl 
din teren, n-au mai rezistat, 
Jar V. Vladu (care, de regulă, 
face prea multă gălăgie pen
tru... nimic) a primit cartonaș 
roșu, în urma repetatelor pro
teste, și rezerva introdusă în 
joc, I. Ifrim, cu o. apărare sla
bă, a fost țintă ușoară pe am
bele culoare pentru sportivii de 
Ia C.P. București. De aseme
nea, foștii campioni au trecut 
in extremis (16—14) de lamino- 
riștii din Roman, reușind astfel 
să se mențină în lupta pentru 
primul loc pîhă la ultimul joc 
al programului, cel cu dinamo
viștii bucureșterrf, de la urmă
torul clasament: 1. Dinamo 22 
p., 2. C.P. București 21 p.„ 3.
A.S.A. 14 p., 4. Laminorul 11 p.

Așadar, titlul urma să se de
cidă în partida finală. Așa cum 
se anticipa, ambele echipe au 
făcut uz de întregul lor poten-

«.nun.» SîliNTA BACĂU. SUCCES IN DEPLASARE
Ieri s-au discutat patru par

tide din campionatul Diviziei 
masculine A la handbal, singura 
formație care a învins în depla
sare fiind Știința. Bacău. Iată re
zultatele acestei a opta etape 
(Incompletă) :

DINAMO BUCUREȘTI — DA
CIA PITEȘTI 26—22 (16—9). Par
tida a început sub semnul echi
librului. astfel că după 5 mi
nute de joo scorul pe tabela 
electronică arăta 5—5. Dar din 
minutul 15 dinamoviștii sl-au 
reamintit că au fost multipli 
campioni naționali, con oentrîn- 
du-se asupra acțiunilor inițiate 
81 evoluînd tot mal bine, ceea 
ce a permis elevilor antrenorilor 
Ghiță Licu si Valentin Samungi 
să se distanțeze, mal ales da
torită evoluției foarte bune a Iul 
Durău sl Zaharia. Pltestenil au 
dovedtt că formează o echipă ro
bustă. destul de greu de depășit. 
Dacă el nu ar fi comis cîteva 
grave erori, scorul la pauză pu
tea fi mal strins.

Au înscris : Zaharia 10. Flan- 
gea 4. Simion 4. Durău 3, Bedi- 
van 2. Chlriac 1. Mocanu 1, Jlanu
1. respectiv Ncagu 6, Cozma 5. 
Mihăilă 4. Barbu 3, Paraschlv 8. 
Nica 1. Au arbitrat bine Al. Cso- 
ma sl V. Ferenc din Sf. Gheor- 
ghe.

Paul IOVAN
UNIVERSITATEA C.U.G. CLUJ- 

NAPOCA — DINAMO BRAȘOV 
31—27 (16—13). Cu excepția Pri
melor patru minute (cînd oaspe
ții au condus cu 1—0). studen-

Relatări de la R. Alexandrescu, 
C. Burghelea, I. Diaconu, O. 
Bălteanu, Gr. Rizu, I. Matei, C. 
Enca, T, Budescu și FI. Jucheanu. 

1. Steaua Mizil 6 4 0 2 13- 6 8
2. F.C. Constanța 6 3 2 1 9-2 8

3—4. F.C.M. Brăila 6 3 2 1 lfl- 6 8
Unirea Focș. 6 3 2 1 9-5 8

5. Prahova CSU 6 4 0 2 9-8 8
6. Polit. Iași 6 3 12 9-7 7

7—8. F.C.M. Delta 6 3 12 7-6 7
Unirea Slob. 6 3 12 6-5 7

9. Met. Plopeni 6 3 0 3 8-6 6
10. Șiretul Pașc. 6 3 0 3 6-8 6

11. C.S. Botoșani 6 3 0 3 5-9 6
13. F.E.P.A. >74 6 2 13 4-5 5
13. Ceahlăul P.N. 6 2 13 7-11 5
14. C.F.R. Pașc. 6 2 0 4 7-7 4

14. Gloria Buzău 6 12 3 7- 1 4
16. Inter Vaslui 6 2 0 4 3- 7 4

17. Olimpia R.S. 6 2 0 4 5-11 4
18. Petrolul Brăila 6 114 6-114 3

ETAPA VHTOARE (duminică 
11 octombrie) : Gloria Buzău —
Steaua MizlJ, C.S. Botoșani —
F.C.M. Progresul Brăila, FEPA 
•74 Btrlad — Unirea Focșani, Și
retul Pașcani — C.F.R. Pașcani, 
Ceahlăul P. Neamț — Prahova 
C.S.U. Ploiești, Politehnica Iași 
— Unirea Slobozia, Petrolul Brăi
la — OUmpla Hm. Sărat, Inter 
Vaslui — FXi_M. Delta Talcea, 
F.C. Constanța — Metalul Plopeni.

țlal fizic și tehnic, țlnînd per
manent atente tribunele. Dina
moviștii au Început la „bătaia” 
mingii și au reușit să conducă 
la pauză cu 11—8, prin excelen
tele execuții ale jucătorilor P. 
Stoian — 2, F. Dincă — 2, N. 
Calița — 2, I. Fundăteanu — 2,
D. Răsărit — 2, C. Oaneea — 1, 
In timp ce tipografii, afiaț! la 
„prinderea” mlngit, au lovit 
patru adversari: Gh. Chițu, T. 
Sirbu, I. Funilățcanu șl Tr. Pcr- 
șlnaru. In repriza secundă, evo
luția scorului a fost de-a drep
tul dramatică: 11—10 pentru 
Dinamo (prin două puncte su
plimentare dobîndite de deschi
zătorul pirtiel la „bătaie” al ti
pografilor — A. Burcică), 11—12 
(două puncte suplimentare —
E. Avram), 13—12 (dinamoviștii 
îl țintesc pe A. Puțintel), 13—14 
(două puncte suplimentare — R- 
Jcrlăianu). 15—14 (lovit la du
cere F. Clobanu), 15—16 (două 
puncte suplimentare — M. Si- 
moiu). 15—18 (două puncte su
plimentare — M. Stănescu), 
17—18 (țintit la întoarcere F. 
Ciobanii), 17—19 (un punct su
plimentar — O. Popa) șl 19—19 
(lovit O. Popa), scor egal prin 
care dinamoviștii șl-au menți
nut avansul de un punct In cla
sament, cucerind astfel al 15-lea 
titlu <le campioni. A fost o în
trecere mult gustată de public, 
care a reliefat virtuțile sportu
lui nostru național. Cu o sin
gură greșeală, cînd a sancționat 
(șl apoi a revenit) lovirea 
(inexistentă) a ulltimuluii oi- 
nist de la C.P.B.. întrerupînd 
astfel ritmul jocului, V. Comșa 
(Călărași) — ajutat de V. Chl- 
i iță (Galați) șl N, Grama (Si
biu) — a arbitrat următoarele 
formații :

DINAMO: M. Andiușcă, P. 
Stoian (V. Avram), Gh. Chițu, 
FL. DINCA, N. CAI.IȚA, C. 
Oancea, T. Sîrbu, I. Fundățea- 
nu, D. RĂSĂRIT, N. Păsărică, 
TR. PERSINARU.

C.P. BUCUREȘTI: A. BURCI- 
CA, I. ZICĂ. A. Puțintei, E. 
Avram, R. Jerlălanu (A. Geor
gescu), F. Ciobanu, M. Duluță, 
M. Slmoiu, M. STĂNESCU, I. 
PĂULESCU, O. Popa.

CLASAMENTUL FINAL t 1. 
Dinamo București 24 p., 2. C.P. 
București 23 p., 3. A.S.A. Con
stanța 14 p., 4. Laminorul Ro
man 11 p.

Troian lOANiJESCU

tii s-au aflat permanent la cîrmă. 
conducted cu 26—20 In mln. 48 si 
cu 30—24 în min. 55. Victoria ob
ținută de gazde este pe deplin 
meritată, ea confirmînd forma 
bună în care se află Universi
tatea în ultima vreme. Au în
scris : S. Pop 8. Sîmboan 0. Klss
6. Crainic 5. Botorce 3, Căldare
2. Cristea 1. respectiv Roșea 8. 
Donca 4. Donosa 4. Hosu 3. Nl- 
colescu 2. Cian 2. Streinu 1, Ml- 
cle L Pantilimon 1. Holgyes 1. 
Au arbitrat A. Boer sl I. Ia- 
vorscBl (Timișoara). (Nusa DE- 
MIAN, coresp.).

METALUL BISTRIȚA — ȘTI
INȚA BACAU 21—22 (9—12). Vic
torie meritată a oaspeților, a- 
ceasta si pe fondul unul joc

FINALELE INDIVIDUALE LA TENIS
La arena clubului sportiv Di

namo Brasov începe azi o nouă 
ediție a Campionatului National 
individual de tenis al seniorilor 
și al Daciadel de performanță. 
Competiția se va încheia dumi
nica viitoare. Ia start fiind pre
zent! toti tenismanil noștri frun
tași. precum sl campionii Jude
țelor si al municipiului București. 
Pe tablouri au fost înscrise nu
mele campionilor en-titre t în 
probele individuale : Florin Se- 
gărceanu sl Teodora Tache (am
bii de la Dinamo București). Mal 
iau parte. între alții. Adrian

SERIA a ll-a
INTER SIBIU — PROGRESUL 

VULCAN BUCUREȘTI 1—8 (0—«) : 
Bîrsan (min. 51),

C.S.M. PANDURII TG. JIU — 
METALUL BUCUREȘTI 4—0 
(2—0): Paraschiv fmtn. 15), Gugu 
(mln. 20), Mihuț (min. 75) șl 
Frimu (mln. 85).

I.C.I.M.  BRAȘOV — SPORTUL 
MUNCITORESC CARACAL 1—0 
(1—0) : Ad. Vasîle (mln. 17).

MECANICA FINA BUCUREȘTI
— SPORTUL MUNCITORESC 
SLATINA 2—0 (1—0) : Guda (min. 
37 și 60).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
TRACTORUL BRAȘOV 1—0 (1—0) : 
Țlglariu (mln. 30).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
ELECTROPUTERE CRAIOVA 2—2 
(1—0) î Iordache (min. 9). Stredle 
(min. 84), respectiv Blță (mln. 
61 șl 81).

C.S. TlRGOVIȘTE — CHIMIA 
RM. V1LCEA 2—0 (1-0) t Ștefan 
(mln. 15) șl Chiriță (mln. 77).

JTUL PETROȘANI — A.S. DRO- 
BFTA tr. SEVERIN 6—0 (2-0) S 
Laseonl (min. 14. 48, 50 șl 62), 
Păuna (min. 30) șl Ttmofte 
(mln. 79).

BLECTROMUREȘ TG. MUREȘ
— SPORTUL „30 DECEMBRIE” 
2-1 (1-0) : Gal (min. 45 șl 89, 
ambede din 11 m), respectiv Du. 
ntiwu (min. 56).

La rugby, STEAUA 
a Învins 

ți LA BUZĂU
Ieri s-au disputat meciurile 

etapei a șaptea In Divizia A — 
seria I la rugby:

CONTACTOARE BUZĂU — 
STEAUA 18—23 (0-7). Joc foar
te disputat, aplaudat de un nu
meros public. Gazdele au con
dus, intre minutele W gi 55, cu
15—10, 15-14 ți 18—14, eampl-
onll egattnd și împunlndu-se în 
final. Au marcat PODARESCU 
3 l.p„ drop, POPIȘTEANU 2
l.p.(C),  RADULESCU 1 eseuri, 
BOLDOR eseu, ALEXANDRU S 
l.p., IGNAT drop. A arbitrat 
M. Volna din Brașov. (D. Soare, 
coresp.).

ȘTIINȚA PETROȘANI — DI
NAMO iz—12 (S—4). Un meri
frumos, dominat mult timp de 
studenți, dar ultimele minute 
au adus bucureștenilor egalarra. 
Au înscris BEZARAU drop, l.p,, 
transformare, SUȘINSCIII eseu 
(S), respectiv SEMEN, PARAS- 
CIIIV, TOFAN — eseuri. A ar
bitrat Gh. Huștiu. (T. Cornea, 
coresp.).

FARUL CONSTANȚA — R. C. 
GRIVIȚA ROȘIE 24—4 (6—0).
Cu o evoluție bună, mal ales 
după pauză, constănțenil s-au 
impus prin punctele realizate 
de OPRIȘ 2, GALAN, POPESCU, 
FOCA — eseuri, BF.ZUȘCU — 2 
transformări. A condus Gh. Prl- 
seearu. (C. Popa, coresp.)

ȘTHNȚA CEMIN BAIA MARE 
— UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA 14—6 (7—0). Partidă viu dis
putată, în care gazdele au avut 
Inițiativa, dar au întimplnat o 
dîrză rezistentă. Au Înscris IS_ 
TRATE 2 eseuri, V. ION, BUC
ȘA— l.p., respectiv DOMOCOS 
l.p. șl drop. Arbitru: E. Stoica. 
(A. Crlșan, coresp.).

POLITEHNICA IAȘI — C.S.M. 
SIBIU 25—3 (X—0). studenții pu
teau cîștiga și mai clar dacă 
nu ratau alte patru eseuri te 
primele 25 de minute. Oricum, 
o evoluție sigură și o victorie 
meritată, prin cinci eseuri: 
CHIR1LĂ 2, VASLUIANU, CO
LIBĂ, ELISEI. Au mal marcat 
VASILACHE l.p. + transforma
re, respectiv AMARIE l.p. A 
arbitrat M. Galanda. (Al. Nour, 
coresp.)

C.S.M. SUCEAVA — SPORTUL 
STUDENȚESC TMUCB 15—6 
(12—0). Marcatori : LIVADARU 2 
l.p., NEGRU — eseu, transformat 
de LIVADARU, VASILIU î.p., 
respectiv BUCUR 2 l.p. A arbi
trat P. Soare. (I. MtNDRESCU, 
coresp.).

I 
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

D
Un ,i 

nota d< 
cu o i 
secund 
o ț iln 
cu cai 
„transi 
al lide 
termini 
preaset 
Nistor 
Pițurcă 
iar iu 
sarcină 
Misiuni 
Beldie, 
acestui 
ternic 
ci rea 1 
s-a i 
min. 1. 
Piț urci; 
tremis. 
șut al 
l-a oc 
mic n 
format 
nai dt 
un șut 
avea s 
egaliza 
reluare 
49, pes 
și el 
care S 
de resi 
luat of 
porter! 
pitată 
jumâta 
SC' ' ” 
tu 
LAcA'j 
capătul 
lodedie 
zona s 
Tirchir 
metri, 
spre <

slab al formației blstrltene. Au 
înscris : Țermure 10. Cojocarii 5, 
Irimies 2. Marin 2. Lochner L 
Aldica 1, respectiv Bon
dar 7, Chirilă 3, Vasil- 
ca 2, Gr. Berbecarir 2, Girlescu
2, Rotaru 2. Ichim 2. Vlail 3. 
Au arbitrat T. Curelea sl I. Pău- 
nescu (București). (Fl. TOM A 
coresp.).

UNIVERSITATEA CRAIOVA — 
A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. MU
REȘ 27—21 (10—10). Abia în partea 
a doua a meciului au reușit craio- 
venli sSr se desprindă te învin
gători. Au marcat : Marian II. 
Dumitru 6. Neagu 3. Lescaru 3, 
Ghica 2. Barcan 2. respectiv I. 
Moldovan 6, Muresan 4. Ciobanu
3, R. Moldovan 3. David 2. Val- 
da 1, Furnea 1, Bădău 1. Au ar
bitrat G. Lambru si H. Marza- 
van (București). (ȘL GURGUI, 
coresp.).

Marcu (Steaua). Andrei Dtrzu 
(Dlnamo), Mihal Vanță șl Ma
rius Comănescu (Dinamo Bucu
rești), Dorcl Pop, Adrian Po- 
povlcî șl Dumitru Hărădău 
(Steaua). în competiția fe
minină vor evolua, în a- 
fara campioanei naționale, Da
niela Moise (Steaua). Diane Sa
mungi șl Florentina Curpene 
(Dinamo București). Maria Ro
manov (Politehnica București), 
Daniela Ivana (Steaua).

Se vor juca, de asemenea, pro
bele de dublu : bărbați, femei ri 
mixt.
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Relatări de la S. Beu, P. Cris
tea, C. Gruia, A. Soare, M. Ța- 
eăl, P. Ion, M. Avanu, I. Za
mora șl Gh. Botezam

1. INTER Sibiu «411 «- 3 9
2. Jiul « 4 0 2 Ii4- 4 8
3. Pandurii Tg. J. 6 .3 3 1 18- 5 8
4. Gaz Metan 6 4 0 3 10-12 8
5. Electroputere ' 6 3 12 1B- 7 7
6. I.CJJ1I. Bv. 6 2 3 1 4- 3 7
7. Tractorul Bv. 0 3 0 3 5- 5 C
8. Sp. Munc. Sl. 6 3 0 3 7- 8 6
S. C.S. Tîrgovlște 6 2'2 1 6- 7 6

10. Electromureș 6 2 2 2 6-8 6
11. A.S. Drobeta 6 2 2 3 3-12 6
12. Mec. Fină 6 3 0 3 5-10 6
13. Chimia 6 2 13 12-11 5
14. Sio. „36 Dec." 0 2 13 6- 7 5
15. Autobuzul 6 2 13 5- 9 8
16. Sp. Munc. Car. 6 19 3 5- 6 4
17. Progr. Vulcan 6 114 4- 7 3
1«. Met. Buc. 8 114 S 10 3

ETAPA VIITOARE (duminică 
11 octombrie) : Metalul Bucu
rești — Electromureș Tg. Mureș, 
Progresul Vulcan București — 
C.SM. Pandurii Tg. Jiu, Electro- 
putere Craiova — Inter Sibiu, 
Sportul Muncitoresc Slatina — 
Autobuzul București Chimia Rm. 
VScea — Mecanică Fină Bucu
rești, Tractorul Brașov — C^3. 
Tîrgovlște, Jiul Petroșani — Gaz 
Metan Mediaș, A.S. Dro-beta Tr. 
Severin — Sportul Muncitoresc 
Caracal, Sportul „38 Decembrie" 
— LCJ.M. Brașov.

ARMA 
RIA RI 
deanu (

META 
ROȘENI 
Portic ( 
34), Gh 
Băltaru

OLIMJ 
i— A.S.A 
RA 6—0 
3), Pa) 
(mln . st 
Egț ()

GLOR 
ARIEȘU 
Florea 
52), Tăi 
(min. 6«

C.S.M. 
ORADE 
(mln. 4

CHIM 
SIGHEI 
17) și E

F.C. » 
— MIN 
(1-1) : 
(min. 89;

STRU 
F.I.U.T. 
(min. 6)

DACIj 
V.T. A



ERE NETĂ ÎN FINAL
I STEAUA
I FLACARA

DOAR CU SATISFACȚIA PUNCTELOR C ■ M

Breșe, în 
a Stelei, 

titală, din 
ariu și cu 
« Fițuică, 
trl, peste 
il lansat, 
lui a de- 
i să Inăs- 
îutufei și 
rimire pe

Lăcătuș', 
ndu-i In 
ul“ Hagi. 

pentru 
direct al 
diind pu
să, dc ia 

Steaua 
.ac și In 
plasat de 
at in ex- 
!5, la un 
pe Dohot 
•oape Di- 
irimentul 
■e, în fi- 
. 41), la 
G. Radu, 
îgă golul 
ip de la 
în min. 

i“) a fost 
l, după 
enționată 
și-a re- 

i de su
in preci- 
în prima 
, In con-.
ai fruc- 

întîi, 
in. 57, la 
Ilagi-Be- 
ingea in 
pe lingă 
circa 10

a șutat 
■0. Obți-

I
Stadion steaua : teren foarte 

bun ; timp frumos ; spectatori 
— circa 15 000. șuturi : 21—» (pe 
poartă : 8—3). Cornere : 12—4,
Au marcat : HAGI (min. 14, »2
și 86), LĂCĂTUȘ (min. 87) și 
BALINT (min. 87)

STEAUA : 1.iliac 8 — cireașă 
6, Bumbescu 6. Belodcdici 6, Un- 
gureanu S — Hagi 8, T. Stoica 7. 
Boloni 7, Rotariu 8 (min. 73 Ma- 
jaru 6) — Lăcătuș 7, Plțurcă 6 
(min. 46 Balint 7).

FLACARA : Dohot 5 — G. Ra
du 6 (min. 82 Nica), Butufei « 
I. Ene «, Nistor 6.5 — n. Sava 
(min. 23 Tirchined 6), Dragnea 
6, Beldie 6, C. Pană 6 - Văi- 
dean 6,5. Lala 6.

A arbitrat bine M. Salomir 
(Cluj-Napoca) ; Ia linie : M. A- 
xente (Arad) ți C. Gheorghe 
(Suceava).

Cartonașe galbene : BUMTlKs- 
CU, LĂCĂTUȘ.

La speranțe : 4—0 (2—8).

nind „desprinderea- pe tabela 
de scor, Steaua a jucat, în 
continuare, la viteza lui Balint 
(care îl înlocuise, la pauză, pe 
Plțurcă. accidentat), a găsit 
mai repede drumul spre poarta 
lui Dohot și a încheiat cu o 
serie de trei goluri înscrise în 
numai 5 minute. Primele au 
fost marcate de HAGI, în 
minutele 82 și 86, ambele 
din „serviciul" neobositului 
Boloni, iar golul cu nr . 5 
1-a aparținut lui BALINT. 
care, în mîn. 87, la o pasă 
primită de la Lăcătuș, a plasat 
balonul, dc la circa io—12 me
tri, lateral stingă, la colțul lung: 
5—0 pentru campioni...

Gheorghe NICOLAESCU
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„U" CLUJ-NAPOCA 0 
VICTORIA 2 (1)

Stadion Municipal ; teren bun 1 
timp răcoros ; spectatori — cir
ca 12 ooo. șuturi : 16—9 (pe poar
tă : 7—3). Cornere : 6—1. Au 
marcat : ȚALNAR (min. 28) si 
CACIUREAC (min. 66).

„U“ CLUJ-NAPOCA : IașkO 5
— Meszaroș 7, Ciocan 5, Neam- 
țu 5. Dobrotă 5 — L. Moldovan 
7, Cadar 6, Mujnai 5 — Cîmpea- 
nu n 5, Bucur 5 (min. 80 I. 
Moldovan), Biro 5.

VICTORIA : Rotărescu 7 — 
Comănescu 6, Mirea 7, C. Solo
mon 7,5, TopollnscM 6 — Co- 
jocaru 8, Augustin 7, V. Ene 7
— Vaîșcovid, 6.5 (Imin. 88 Stere), 
.Caciureac 7 (min. 88 Balaur), 
Tălnar 7.

A arbitrat foarte bine Ad. Po- 
rumbolu (Vaslui) ; la linie 1 N. 
Dinescu (Hm. Vilcea) șl R, Pe
trescu (Brașov).

Cartonașe galbene : CACIU
REAC, BIRO, ȚALNAR.

La speranțe : 0—2 (0—I).
• iii ............

portarul Iașko fiind spectatori i 
0—2. Cel mal periculos aut al 
formației gazdă a fost expe
diat. eu un minut înaintea fi
nalului partidei, de fundașul 
central Neamtu. în „transvea- 
sala" porții lui Rotărescu. care 
a Intervenit apoi salvator. Si 
această fază vorbește «răilor, 
credem, despre carențele ofen
sive manifestate azi de echipa 
oluieanft.

Foul SLAVESCU

(min. 83), respectiv Negrău
(min. 81). .
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Relatări de ia N. Danelu, T. 
Tăranu, Z. Kovacs, I. Toma, p. 
Fuchs, I. Ducan, N. Bănuț, Gh. 
Mornăilă și I. Siminie,

BIHOR 
jorgescu 
l. 50).
- C.I.L. 
>r (min.

L. MARE 
(IE 2—1 
Buzgău 

min. 42).
CTOBIA
: lancu

ȘTIE — 
■ Bîtea

1. F.C. Bihor 6 5 1 0 15- 3 ltt
. 2. U.T. A. 6 3 2 1 12- 3 83. CSM Reșița 6 4 0 2 5- 7 8

4. Gloria B-ța 6 3 12 13- 4 7
5. Met. Bocșa 6 2 3 1 7- 5 76. Armătura 6 3 12 7- 7 7
7. Olimpia S.M. 6 2 2 2 8- 5 6
8. Vict. Canei 6 3 0 3 7- 5 69. F.C. Maram. 6 2 2 2 7- 8 6

10. Strung. Arad 6 3 0 3 8-10 6
11. Dacia Orășt. 6 2 13 7- 7 5

1—13. Gl. Reșița 6 2 13 6- 8 5
Minerul B.S. 6 2 18 5- 7 514. Progr. Tim. 6 2 13 4-18 5

15. A.S. Paroș. 6 12 3 5- 8 4
1’6. C.IJj. Sighet 6 12 3 S- 8 4
17. Chim. Tîrn. 6 2 0 4 6-11 4
18. sticla Turda 6 2 0 4 4-13 4

ETAPA VIITOARE (duminică
11 octombrie) : Victoria F.I.U.T. 
Caret — C.S.M. Reșița. A.S.A. Pro
gresul Timișoara — Gloria Bistrița, 
F.C. Bihor — F.C. Maramureș 
Bala Mare, C.I.L. Sighet — Strun
gul Arad, Metalul Bocșa — Chi
mica Tîrnăveni A.S. Paroșeni 
Vulcan — Sticla Arieșul Turda, 
Minerul Baia Sprie — Armătura 
Zalău, Gloria Reșița — Dacia Me
canica Orăștie, U.T. Arad — O- 
l'.mpia I.u.M. Satu Mare.

Puțină lume pe stadionul 
din Șos. Ștefan cel Mare. Iar 
acești cei mal fideli suporteri 
al dinamoviștilor au crezut că 
echipa lor va trece ușor peste 
„șocul psihologic Malines" din 
Cupa Cupelor. Dar pe teren 
lucrurile n-au stat așa. în 
ciuda unei dominări categori
ce, Dinamo n-a reușit că se 
situeze, prin joc, la linia ei de 
plutire. Acolo, în „treimea" 
adversarului, s-a pasat la in
finit, căuttndu-se culoarele 
ideale spre poarta tîrgurnure- 
șenilor. In locul angajărilor per
pendiculare pe poartă, s-a 
preferat pasa înapoi, plimba
rea balonului, ca Ia handbal, 
pe semicerc, nici un jucător 
neîndrăznind să-și asume res
ponsabilitatea șutului. Linia 
de mijloc a fost confuză la 
construcție. Greșeli peste gre
șeli se adunau în contul lui 
Bălăci, Mateuț ți Lupu, doar 
ti nărui Lupescu se dovedea 
ceva mai lucid. Cele două vîr- 
furi. Cămătarii și Răducioiu, 
pierdeau cu regularitate ba
loane după baloane. Așa se 
face că în primele 25 de mi
nute în caseta tehnică a „alb- 
roșilor" am notat doar două 
șuturi... cu mult în afara ca
drului porții (min. 4 — „cap" 
Andone și min. 18 — Lupu)! 
A.S.A. se apăra strașnic șl 
contraatacul el, din min. 15 
(ce ocazie de gol a avut Sza
bo!). a avertizat apărarea di- 
namovistă. Și ceea ce nu s-a 
tntîmplat atunci s-a petrecut 
In min. 29, eînd — contrar 
cursului Jocului — la o acțiu
ne foarte simplă Cloreeri — 
Szabo — CRAIU. ultimul a 
înscris din plonjon, cu capul. 
Ia semiînălțime. La această 
„lovitură de teatru", gazdele 
acționează precipitat, eu mingi 
aruncate la întîmplare. Abia 
în mîn. 37 CĂMĂTĂRII. la o 
minge „moale", venită de la 
Mibăescu, nestingherit de ni-

REMIZA PREȚIOASA PENTRU4
SUCEAVA, 4 (prin telefon). 

Sigur, spectatorii, jucătorii ți 
antrenorii de la nou promova
ta C.S.M. Suceava sînt supă- 
rațl pentru acest nou punct 
pierdut pe teren propriu. în 
schimb, eînd transmit această 
cronică, tn vestiarul băcăuan 
e Încă bucurie, pentru punctul 
cucerit in deplasare. Dar dacă 
aducem In discuție fotbalul 
practicat, cam toată lumea ar 
trebui să fie supărată. La Su
ceava sînt clteva nume de 
atîtea ori remarcate. însă azi 
(n.r. Ieri) toți jucătorii. In 
frunte cu Cașuba, au avut o 
zl nefastă. Ce să spui despre 
o primă repriză în care ra
portul șuturilor este doar de 
3—2 7 Oe să spui despre un 
med în care raportul șuturilor 
pe spațiul porții este doar de 
î—1 t Portarii au primit no
tele cele mal mari pentru eâ 
au dominat careurile tor ți 
S-au remarcat Ia centrări care 
au fost cele mal periculoase. 
Cfnd I-am văzut pe Burieanu 
instalat In linia de fundași, 
ae-am dat seama cam ce vrea 
S. C. Bacău. Șl ce-a vrut, a 
realizat (remiza), pentru că 
C.S.M. Suoeava a dominat, 
mal bine de 70 de minute, dar 
în zona „adevărului" nu a 
finalizat, dovedlndu-se o echi
pă prea „poetică". în min. 13. 
Cașuba a șutat excelent, Cîm- 
peanu a scos In corner și asta 
a cam fost singura floare, 
pentru eă, in minutul următor, 
tot Cașuba, singur singurel, 
a șutat pe ltngă poartă, ta 
băcăuani, o singură fază de 
notat, In min. 24, eînd Fulga 
a șutat de la distanță, dar 
Alexa a fost atent.

După pauză, chiar în min. 
46, „liberoul“ Cristescu a șu-

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
LOTO 2 DIN 4 OCTOMBRIE 
1987. FAZA I. Extragerea I :
3 6 îl 56 58 1 : extragerea a 
n-a : 37 49 57 42 30 64. FAZA 
A Il-a. Extragerea a III-a : 
61 31 71 25 18 : extragerea a 
IV-a : 50 64 74 39 28. Fond to
tal de cîstiguri : 826.408 lei.

• REZULTATELE CON
CURSULUI PRONOSPORT DIN
4 OCTOMBRIE 1987. 1. Politeh
nica Tim. — Univ. Craiova 1 ;
2. „U“ Cluj-Napoca — Victoria 
Buc. 2 ; 3. Corvinul — Sportul 
Studențesc ANULAT ; 4. F.C. 
CMt — Petrolul Ploiești 1 ’ 5.
Otelul Galați — F.C.M. Bra
șov lț6. Avellino — Napoli 
2 ; 7. Como — Sampdoria 2 ț 
8. Empoli — Fiorentina x; 9. 
Milan — Ascoli 1 • 10. Pescara 
— Cesena 1 ; 11. Roma — Pisa 
1 ț 12. Torino — Intemaziona- 
ie x; 13. Verona — Juventus 1.

FOND TOTAL DE CIȘTI- 
GURI ; 1.441.988 LEI.

L
 DINAMO 2 (1) I
A£.A. 1 (1> |

Stadion Dinamo : timp fru
mos ; teren bun ; spectatori — 
circa 6008. Șuturi : 10—2 (pe
poarta 8—1). Cornere : 21—a. Au 
marcat t CAMATARU (min. 87), 
VARGA (min. 57), respectiv 
CRAIU (min. 29).

DINAMO : Moraru 6 — Jercă- 
lău 8, Andone 7, Nieolae 6, Var
ga 7 — Lupescu 7, Lupu 8, Bă
lăci 8 (min. 82 Orac S.5), Mateuț 
3 — Cămătaru 7, Răducioiu 5 
(min. 34 Mlhăescu 6).

A.S.A. : Vodă 5 — Szabo 6,5, 
Naghi 6, Botezau 5, Fodor 5 — 
Dorobantu S. ErOsz 6 (min. 85 Is- 
plr), A. Stoica 6, Fanici 5 (min. 
75 Albu) — Ciorceri 5, Cralu 7.

A arbitrat satisfăcător Al. Mus- 
tățea (Pitești) • la linie : C. Co- 
rocan (Reșița) și V Curt (Cons
tanța).

Cartonașe galbene : VODĂ,
FODOR.

I.a speranțe : 2—8 (2—0).

meni, a restabilit egalitatea: 
1-1.

Si in repriza secundă jocul 
va curge continuu spre butu
rile lui Vodă. Suită de come- 
re la poarta mureșenilor (vezi 
caseta tehnică) ți golul va 
veni în min. 57, dar nu din- 
tr-o asemenea lovitură: Ma
teuț țl-n încercat șutul de 1* 
16 m, mingea a ricoșat din 
blocaj Ia VARGA șl acesta a 
trimis o „ghiulea", eu stlngul. 
direct in colțul lung: 2—1. 
Deci, un fundaș aduce două 
mari puncte pentru Dinamo, 
singura satisfacție pentru su
porterii din tribune. De notat 
că, în finalul jocului (min. 81), 
Orac a părăsit terenul, fiind 
accidentat serios la ..talpa" lui 
Erosz; după ce, mai înainte; 
Mateuț ș! Mihăescu au trebuit 
să primească și ei îngrijiri 
medicale, motiv pentru care 
cronicarul este nevoit să eca- 
dă calificativul arbitrului.

Stelion TRANDAFIRESCU

OASPEȚI
*

C.S.M. SUCEAVA 
S. C. BACAU

Stadion Areni ; teren foarte 
bun ; timp frumos, însorit ; 
spectatori — circa 12 000. Șuturi : 
10—2 (pe poartă : 2—1). Cornere i 
7—3.

C.S.M. SUCEAVA t Alexa 7 —. 
I. Popa 8 (min. 80 Ungurean), 
Cristescu 6, Gălușcă 6, Clobanu 
6 — Păiuș 5, Mucileanu 5 (min. 
62 Butnaru 5), Buliga 5, State 5 
— Sfrijan 5, Cașuba 5.

S.C. BACAU î Cîmpeanu 7 — 
Viscreanu 6, Agachl 7, Borcea 6, 
Cludln 6 — Burieanu 7, Penoff 
8 (min. 70 Elisel 6), Tismănaru 
8 — Șoiman 5. Scînteie 8, Fulga 
6 (min. 85 Andronlc).

A arbitrat foarte bine G. lo- 
nescu ; la linie : V. Anghelolu 
(ambii din București) și Ș. Nec- 
șulescu (Tirgovlște).

Cartonașe galbene : VISCREA
NU.

La speranțe : 1—6 (0—0).
• .......

lat puternic peste bară șl am 
crezut că maniera de exprima
re a echipei gazdă s-a schim
bat. Dar nu a fost așa. Mai 
mult, tn min. 63, din excelentă 
poziție, Sfrijan a ratat. Și cea 
mal periculoasă fază avea să 
fie In min. 68, eînd centrarea 
fundașului Clobanu a fost de
viată de portar în corner. în 
contul oaspeților, o centrare 
periculoasă a Iul Viscreana, 
care nu a găsit pe nimeni, o 
nouă centrare a lui Șoiman 
(min. 62), plecat dintr-un of
said de 2 metri sub ochii tu- 
țlerulu! Necțulescu !

Constantin ALEXE

SINGURUL ȘUT
GALAȚI, 4 (prin telefon). 

Meci de mare luptă, în care 
jucătorii celor două comba
tante au făcut mare risipă de 
energie, dar, din păcate, spec
tacolul a avut de suferit. A 
fost o partidă cu puține faze 
de poartă (doar două șuturi pe 
spațiu), jocul desfășurîndu-se 
mal mult în zona... neutră. 
Brașovenii au venit cu gîndul 
„remizei" și nu mult a lipsit 
ca ei să-și atingă scopul. Pre
singul și marcajul i-au stîn- 
jenlt evident pe jucătorii gălă- 
țeni și, eînd nimeni nu se mai 
aștepta, partida „curgînd" spre 
un scor alb, tînărul Nicoa- 
ră a reușit să aducă golul vic
toriei formației de la Dunăre. 
Drăgol a executat un corner 
de pe partea stingă, portarul 
Polgar a ratat intercepția, NI- 
COARA a apărut oportun în 
atac yi a reluat balonul, din 
apropiere, în plasă. A fost sin
gurul șut pe poartă al Oțe
lului, celelalte cîteva, puține 
la număr, ocolind buturile bra
șovenilor. Printre ele, cel din 
min. 4, eînd o centrare șutată 
a lui Burcea s-a oprit în bra-

FRUMOSUL DERBY AL TINEREȚII>
TIMIȘOARA, 4 (prin tele

fon). Atmosferă de mare derby 
Ia Timișoara. Cei 50 000 de 
spectatori au venit, desigur, 
deoarece Craiova continuă să 
joace cu casa închisă. Iar — pe 
de altă parte — timișorenii au 
simtit că. în ultimul timp, tînă- 
ra lor echipă anunță o pro
gresie cam demult așteptată. Si 
ti'ibunele arhipline, ea pe vre
mea lui Celtic, au avut bucu
ria să asiste la un ioc de clasă, 
presărat cu momente drama
tice. caic au început chiar din 
mîn. 2. eînd oaspeții au deschis 
scorul. în urma unei faze de o 
frumusețe clasică, demarajul lui 
Chită fiind urmat de o centra
re imnecabilă si de un voleu 
„ca la carie" al micului Si 
omniprezentului CIUREA. Ime
diat după gol. craiovenii au 
fortat desprinderea, dar Stoica 
a ratat, in mîn. 6. reluarea din 
centrarea aceluiași Ghită. După 
aceste 10 minute de „foc" cra- 
lovean, timișorenii răspund prin 
Bozeșan II, care trece tn „sla
lom", eu o ușurință extraordi
nară, dar Oloșutean șutează pe 
lingă. Timișorenii înmulțesc a- 
taciirile, dar golul egalizator 
cade <fintr-n fază fixă. In 
mîn, 27, Varga aruncă de Ia 
margine șl NEAGU, inspirat, 
irimîțe direct, eu „boltă", peste 
Lung. Repriza se încheie cu 
atacurile insistente ale timișo
renilor, îmboldiți parcă de suc
cesul egalării.

După pauză, același scenariu, 
în min. 50, Bozeșan II și Olo
șutean trecfnd pe lîngă o mare 
ocazie, numai cu Lung tn fată 
Peste numai trei minute, la n 
acțiune a lui Oloșutean. PASCU 
primește a pasă ideală si su- 
tează necruțător de la 20 m : 
2—1. Atacurile gazdelor se suc-

45 DE MINUTE DE REAL SPECTACOL
SLATINA, 4 (prin telefon). 

După o primă repriză destul 
de anostă, tn care gazdele au 
dominat mai mult, iar plolește- 
nii — printr-un foarte orga
nizat joc de apărare — au re
ușit să-și mențină poarta ne
perforată pină în min 42 (eînd 
TURCU a marcat, printr-un 
șut plasat, după ce primise o 
excelentă pasă, cu capul, de la 
Pena), au urmat 45 de minute 
de excelent spectacol fotbalis
tic, In care „vioara Intîi" au 
fost gazdele, dar și oaspeții, 
jucînd cu mal mult spirit o- 
fensiv, au adus o importantă 
contribuție la frumusețea par
tidei.

într-adevăr, In repriza se
cundă s-a jucat rapid, s-au 
marcat 4 goluri, unul mai 
frumos ca altul, și s-au rea
lizat alte numeroase faze pline 
de dinamism la cele două 
porțl.

După reluare, la 1—0 pentru 
ei, localnicii au continuat să 
aibă Inițiativa. în min. 49, 
Pancu salvează din fața lui 
Pena, In min. 61 Jipa blochea
ză, prin plonjon, șutul Iul M. 
Popescu, iar în min. 65 Turcu 
reia, cu capul, puțin peste 
bară, din centrarea lui Lau- 
rențiu. Ploieștenii contraatacă 
periculos și, în min. 68, la o 
lovitură liberă laterală, I. GUȘE 
„șterge" balonul eu capul, pla- 
stndu-1 jos la colț, tn dreapta 
lui Anghel : 1—1. Gazdele ri
postează hotărît, Întreprind 
atacuri variate șl iau din nou 
conducerea, In mîn. 78, eînd 
PENA pornește decis de la 
centrul terenului, driblează in 
„cascadă" 3—4 adversari, pă
trunde In careu și șutează pu
ternic, cu stîngul. Jos, la „ră
dăcina" barei, In stingă lui 

PE POARTĂ =DOUĂ PUNCTE !
țele lui Șanta, care a reținut 
balonul din fața lui Antohi și 
Ralea. Apoi, abia In minutul 27 
am mai notat o ocazie clară 
de gol : Burcea l-a pasat cu 
călcîiul lui G. Popescu șl aces
ta, dintr-o foarte bună poziție, 
a expediat balonul afară. Ni
mic de semnalat pină la pauză, 
meciul desfășurîndu-se. așa 
cum aminteam, la jumătatea 
terenului.

După pauză, în minutul 50, 
centrarea lui Barbu este re
luată de Avădanei pes
te „transversală". După 
șapte minute, Burcea îl gă
sește cu o minge pe Drăgol, 
care, din 6 metri, reia, cu ca
pul, în afara porții. Pînă la 
faza golului, din min. 78, jocul 
a lîncezit, dar o dată deschis 
scorul, brașovenii s-au avfntat 
în atac în dorința restabilirii 
egalității pe tabelă. A ratat Insă 
Avădanei (min. 83). în plină 
ofensivă brașoveană, pe con
traatac, Ralea, scăpat singur 
de la mijlocul terenului (min. 
87), a intrat în careu, dar a 
șutat imprecis.

Gheorghe NERTEA

..POLI" 2 (1)
UNIV. CRAIOVA 1 (1)

Stadion „1 Mal" ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
30 000. Șuturi : 19—9 (pe poartă • 
9—4). cornere : 10—3. Au mar
cat : NEAGU (mîn. 27), PASCU 
(min. 53) rcsoectlv CIUREA 
(min. 2).

„POLI" : Almășan 6 — Șunda
6, Crăciun 7, Oancea 7, Varga 
7,3 — Pascu 7.5 (min. 83 Ma
nea), Neagu 7, Bozeșan II 7 — 
Oloșutean 7, China 6. Bobaru 6 
(min. 73 Ucu 6).

UNIVERSITATEA ; Lung 6 - 
Negrllă 6, N. Zamfir 6, Gh. Po
pescu 7, Ad. Popescu 6 — du
rea 7,5, E. Săndol 7,5, Mănăilă
7. Șt. Stoica 6 (niin. 66 Cloroia- 
nu 6) — P. Badea 7, Ghiță 6 
(min. 73 Rada 6).

A arbitrat foarte bln, M. Con- 
stanlinescu ; la linie : M. Stoe- 
nescu (ambii din București) șl
O. Ștreng (Oradea).

Cartonașe galbene : NEGRILA, 
BOZEȘAN II.

La speranțe : 0—3 (0—1).
• i ... ..............

eed. meciul pare a fi tucat. dar 
iată că. în ultimul sfurt de 
oră. craiovenii găsesc resursele 
fizice pentru a forța egaJarea. 
de cod puțin patru ori. marea 
ocazie fiind spulberată de Ciu- 
rea. care a șutat oe Ungă 
poarta... goală. A fost un meci 
cum demult nu s-a văzut la 
Timisoara aplaudat îndelung. 
Stadionul a vibrat intens la e- 
forturile celor două echipe ti
nere si talentate. Timișorenii, 
într-o schimbare structurală 
spre bine, au obtinut o victorie 
meritată în fata unui adversar 
care, la startul șl in finalul 
partidei, a iucat precum Cra
iova acum sase-sapte ani.

Ioan CHtRUA

I F. C. OLT 3 (1) I
PETROLUL 2 (0) |

Stadion „1 Mai" ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
5000. Șuturi : 16—6 (pe poartă : 
8—4). Cornere : 1—1. Au mar-
-.at : TURCU (min. 42), PENA 
(min. 78 șl 81), respectiv I. GU
ȘE (min. 68) și RUSE (min. 85).

F.C.  OLT : Anghel 5 ■— Dumi
trescu 6, Mihali 7, M. Zamfir 7, 
Huiban 6 (min. 90 Bungărdean)
— M. Popescu 7, .Eftlmie 7, Leța 
6 (min. 46 C. Gheorghe 6) — La- 
urențlu 7, Pena 8, Turcu 7.

PETROLUL : Jipa 6 — Panalt 
6. Pitulice 7, P. Gușe 6, Pancu 
6 — Ursea 6 (min. 82 Hîncu), O. 
Grlgore 6,5, Ruse 7, I. Gușe 7
— Purcăreață 6, Cr. Ene 6 (min. 
60 Manea 6)-

A arbitrat foarte bine Dan Pe
trescu : la linie : N. Voinea și 
M. Niculescu (toți din Bucu
rești) .

Cartonase galbene ! C. GHEOR
GHE, DUMITRESCU.

La speranțe : 4—0 (2—0).
•........................-........... .

Jipa : 2—1. Trec doar trei 
minute și același PENA (azi, 
în vervă deosebită) înscrie cu 
capul, la un corner executat, 
de pe stînga, de Eftlmie, ast
fel că F. C. Olt se desprinde 
decisiv : 3—1. tn min. 83, Ruse 
iși dovedește forța șutului, dar 
Anghel reține, pentru ca. In 
min. 85, același RUSE să șu
iere din afara careului, din 
poziție centrală, fără ca por
tarul să mai poată interveni, 
tn fine, după o frumoasă ac
țiune a lui Laurențiu („foarfe
că" pe spate, dar puțin peste 
bară), Turcu ratează cea mai 
mare ocazie a meciului : scă
pat singur pe stînga, șutează 
pe jos, Jipa e bătut, dar min
gea trece puțin pe lingă bară.

Radu URZICEANU

OȚELUL
F.C.M. BRAȘOV

Stadion „Dunărea" ; teren 
bun ; timp frumos ; spectatori 
— circa 18 800. Șuturi : 5—3 (pe 
poartă : 1—1). Cornere : 6—3. A 
marcat : NICOARA (min. 78).

OȚELUL : Călugăru 6 — Borall
6, Anghelinel 7, Nlcoară 8, G. 
Popescu 7 — M. Stan S, Măstă- 
can 7 (min. 74 Hanghiuc 6), 
Burcea 7 — Drăgol 6, Antohi s 
(min. 72 Chivu 5) Ralea 6.

F.C.M. BRAȘOV 3 Șanta 6 
(min. 46 Polgar 5) — Andrașl 6, 
Naghi 7, C. Ștefănescu 7, Bălan 
6 — Pătru 5. Flllp 6, Avădanei
7. Mandooa 6 — Kramer 5 (min. 
28 Barbu 6), Terneș 5.

A arbitrat foarte bine L Cră- 
elunescu (Km. Vîlcea) ; Ia linie î 
L Coț (Ploiești) șl L Veleâ (Cra
iova).

Cartonașe galbene > BALAN, 
AVĂDANEI ANTO1H, ANGHE- 
LINEI, ȘTEFĂNESCU.

La speranțe 1 2—0 (t—0).
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prod activității muncii și reali
zarea produselor destinate 
pieței interne și exportului la 
un înalt nivel calitativ.

Măsurile adoptate au in ve
dere, de asemenea, îmbunătă
țirea planului financiar centra
lizat al activității economico- 
sociale, creșterea rolului său 
în cadrul planului național 
unic, ca parte integrantă a a- 
cestuia, prin care se asigură 
mijloacele financiare necesare 
bunei desfășurări a activității 
de realizare a producției pla
nificate.

Subliniind importanța deose
bită a acestor probleme, 
secretarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
a cerut să se acorde o atenție 
deosebită planului de finanțare 
a activității economice și soci
ale. incit acesta să stimuleze 
prin prevederile sale buna 
funcționare a mecanismului e- 
eonomico-financiar, a principi
ilor autoconducerii, autogestiu
nii și autofinanțării, să ducă 
la creșterea generală a efici
enței economice. în mod deo
sebit s-a subliniat necesitatea 
creșterii vitezei de rotație a 
mijloacelor circulante, a stabi
lirii acestora în strictă concor
danță cu volumul producției 
prevăzute prin plan. în acest 
eontext, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a cerut să se trea
că la măsuri ferme d6 dimen
sionare mai exactă a stocuri
lor, în raport cu cerințele con
crete ale producției, ale reali
zării fiecărui sortiment prevă
zut în plan, asigurîndu-se, 
printr-un rulaj mai bun al 
materiilor prime și materiale
lor. reducerea acestor stocuri 
la strictul necesar — aceasta 
fiind o problemă esențială a 
creșterii eficienței întregii ac
tivități. S-a indicat, totodată, 
să se freacă mai hotărit la a- 

măsurilor stabilite 
lichidarea stocurilor

subansambleior — ca o parte 
integrantă a autogestiunii și 
creșterii eficienței întregii ac
tivități.

Secretarul general al parti
dului a cerut ca toate aceste 
problerfie să fie discutate, în 
aceste zile, în consiliile pe ra
mură, ministere și centrale in
dustriale în vederea stabilirii 
de măsuri concrete și aplicării 
ior cu bune rezultate în prac
tică.

S-a indicat ca și aceste mă
suri privind perfecționarea 
mecanismului economico-finan- 
ciar să fie prezentate și dezbă
tute în cadrul plenarei C.C.

ECHIPELE ROMÂNIE! Șl RĂZVAN ITU PE PRIMUL LOC

plicarea 
privind 
supranormative și introducerea 
lor în circuitul productiv. De 
asemenea, s-a cerut să se ac
ționeze cu toată răspunderea 
pentru aplicarea măsurilor 
privind acțiunea de recupera
re si refolosire a materialelor, 
de recondiționare a pieselor și

ai P.C.R.
Comitetul Politic Executiv a 

analizat, în continuare, RA
PORTUL ASUPRA MODULUI 
ÎN CARE S-A ACȚIONAT ÎN 
SEMESTRUL I 1987 PENTRU 
APLICAREA PREVEDERILOR 
LEGII NR. 18/1968 PRIVIND 
CONTROLUL PROVENIENȚEI 
UNOR BUNURI ALE PER
SOANELOR FIZICE CARE 
NU AU FOST 
ÎN MOD LICIT.

Subliniind că in 
mestru al acestui 
ținut unele rezultate bune in 
acest domeniu, Comitetul Po
litie Executiv a cerut tuturor 
factorilor ce participă la apli
carea legii să acționeze în con
tinuare, eu exigență și respon
sabilitate, pentru combaterea 
și prevenirea oricăror manifes
tări de încălcare a prevederi
lor legale, pentru apărarea 
proprietății obștești și întări
rea legalității socialiste.

In cadrul ședinței. Comitetul 
Politic Executiv a adoptat o 
serie de măsuri organizatorice 
care urmează să fie supuse a- 
probării plenarei Comitetului 
Central al partidului.

De asemenea, Comitetul Po- 
litic Executiv a dat un aver
tisment Biroului Comitetului 
județean Galați al P.C.R. și 
Biroului Comitetului județean 
Gorj al P.C.R. pentru stările 
de lucruri negative și lipsurile 
grave constatate în activitatea 
celor două organizații județe
ne de partid.

Comitetul Politic Executiv a 
soluționat, de asemenea, pro
bleme curente ale activității 
de partid și de stat.

ALE
FIZICE 

DOB1NDITE

primul 
an s-au

PLOVDIV. 4 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special) 
La arena .Lokomotiv" s-au În
cheiat duminică Jocurile Balca
nice de tenis rezervate junio
rilor. A fost o competiție de 
bun nivel tehnic, cu meciuri a- 
tractive, confirmînd că ideea 
disputării întrecerii dubă for
mula turneului individual (mas
culin si feminin) este salutară, 
ea conferind Balcaniadei mai 
mult dinamism si atract.vitate.

La capătul a cinci zile de 
întreceri. reprezentanții tării 
noastre au cucerit primul loc 
pe națiuni în clasamentul ge
neral (au participat Bulgaria, 
Grecia. Iugoslavia. România si 
Turcia) prin adiționare ' de 
puncte, fiind luate în conside
rare cele mai 
cărl în sferturi, 
precum și în 
dividuale, iar 
cistigat titlul de campion bal
canic la capătul unei evoluții 
în ansamblu foarte bune.

Finala probei de simplu mas
culin i-a adus în fata fileuiui 
pe reprezentantul tării noastre. 
Răzvan Itu. si pe bulgarul Ivan 
Kiskinov. Jocul a fost la dis
creția lui Itu de la primul si 
pînă Ia 
torul a 
nici un 
celălalt, 
tru a-1 . ______ ___ ___
cultate pe adversar. Rezultatul 
finalei : Răzvan Itu — Ivan 
Kiskinov 6—0. 6—0. Itu a avut 
o bună evoluție si în semifi-

multe callfi- 
semifinale, 

finalele In- 
Răzvan Itu a

ultimul ghem. învinaă- 
făcut un ioc inteligent, 
retur nesemănînd cu 
si aceasta tocmai nen- 
pune mereu în difi-

X

TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag l)

campion european al cadeților. 
Călin Creangă, după ce. și-a 
adjudecat. primul set, nu a‘ 
mai. reușit să spargă blocada 

'.defensivă a partenerului, pă- 
• răsind. învins masa. Acum în
cepea cil adevărat greul pentru 
Cioca. în semifinale el a avut 
ea adversar pe Gurhan Yaldiz 
(Turcia), unul din jucătorii 
clasați în topul european al 
seniorilor. Cioca a cistigat 
greu primul set, le-a ' cedat 
pe următoarele două (în setul 
trei a condus cu 15—13 și 
18—17). în cel de al patrulea 
Cioca
(8—5... 16—12). după care Yal
diz a
si a luat conducerea cu 20—18. 
avînd minge de meci. Cioca 
însă. calm, tenace, a recuperat 
ounct după punct și a cîștigat 
în aplauzele spectatorilor. e-

a deținut inițiativa

revenit. a egalat la 18

nale (la Un moment dat și-a 
idiudecat 8 ghemuri consecu
tiv : de la 3—4 în primul set. 
la 5—0 în favoarea sa în cel 
secund) dispunînd cu 6—4. 6—3 
de tenismanul grec Joannis Ka- 
bakoglou. în a doua semifinală, 
Daniel Dobre.
rii 1 
avut 
fată 
Ivan 
6—3.
rile 3—4 : Kabakoglou — Dobre 
8—1, 6—4.

în competiția feminină, deși 
delegația noastră era prezentă 
cu două sbortive în semifinale, 
ambele au trebuit să se recu
noască învinse. Mai întîi re
zultatul finalei : Gorana Maticl

datorită scăde- 
fizice (în setul decisiv a 

t 4—1) nu a putut face 
ritmului de ioc astfel că 
Kiskinov l-a învins cu 
3—6, 6—4. Pentru locu-

(Iugoslavia) — Elizabeta Niko- 
lova (Bulgaria) 0—G, 6—2. 6—3. 
în semifinale : Gorana Matter—• 
Loredana Buior 6—2. 7—6 (spor
tiva noastră a fost de nerecu
noscut. miseîndu-se greu si fă- 
cînd multe greșeli), si Elizabe
ta Nikolova — Diane Samungi 
2—6. 6—4. 6—2 (Samungi a fost 
lipsită de vlagă și a greșit 
mult). Pentru locurile 3—4 : 
Samungi — Bujor 6—3. 6—4.

CLASAMENTE, masculin : 1. 
ROMANIA 77 p 2. Bulgaria 
56 p. 3. Grecia 30 p 4. Iugo
slavia 28. 5. Turcia 19 p : fe
minin : 1. ROMANIA 70 n. 2. 
Bulgaria 56 n. 3.
D. 4. Grecia 19 
cia 11 p.

Doino

Surpriză (Ic proporții in cupa
AUSTRALIA

SIDNEY, 4 (Agerpres).
Sydney, în semifinalele —
de elită a competiției internațio
nale de tenis „Cupa Davis", e- 
ehțrxa Indiei a furnizat o mare 
surpriză, ' întrecind cu scorul de 
3—3 . selecționata Australiei, tn 
ultimele două partide de simplu, 
Ramesh Krishnan l-a întrecut cu 
8—6, 6—4, 6—1 pe Waly Masur,
Iar John Fitzgerald a cîștigat eu 
7—5, 6—3, 6—3 la Vijay Amritraj. 
In finală echipa Indiei va întâlni 
pe câștigătoarea dintre Suedia și 
Spania.

CUPELE EUROPENE LA HANDBAL
(Urmare din pag. I)

tă dată handbaliștilor români, 
cu scorul de 26—19 (10—10),
diferența fiind identică cu cea 
de la Timișoara, adică tot de 
7 goluri. Politehnica s-a cali
ficat în turul următor al com
petiției cu scorul general de 
53—39.

Partida a fost echilibrată, 
după cum o arată și scorul la 
pauză, doar în prima repriză, 
în cea de a doua handbaliș- 
tâi timișoreni desprinzîndu-se 
printr-un joc rapid și comba
tiv, îngăduindu-și, în funcție 
de evoluția partenerilor bul- 

Ș gări, să realizeze și faze de 
5 mare spectacol, mult gustate

5

— La 
grupei

de public. Cei mai productivi 
din formația română au fost 
Folker șl Matei, care au mar
cat 10 și, respectiv, 8 goluri, 
celelalte puncte fiind realizate

Iugoslavia 54
p. 5. Tur-

STANESCU

Davis:
INDIA 2-3 !

4 (Agerpres). — 
conduce cu 2—0

BARCELONA,
Echipa Suediei _______ ___ __ ..
după prima zi în meciul pe care-1 
susține la Barcelona cu formația 
Spaniei contlnd pentru semifina
lele grupei de elită.

COPENHAGA, 4 (Agerpres) — 
După primele două partide de 
simplu in meciul de tenis Dane, 
marea — Austria ce se dispută 
la Copenhaga (finala B a zonei 
europene) gazdele conduc cu 
scorul de 2—0. Christiansen l-a 
învins cu 6—4, 6—2, 6—2 pe Mus
ter, iar Tauson l-a întrecut eu 
6—4, 4—6, 6—3, 6—2 pe Skoff.

de: Vasilache 2, Ianto, Dan 
Petru, Istode, Dobrescu, Giur- 
gea și Ionescu — cîte 1.

Au condus foarte bine, o 
partidă care nu a pus proble
me, arbitrii sovietici Guter
man șl Taranuhin.

galînd situația : 22—20. Ulti
ma parte avea să fie o pură 
formalitate, jucătorul turc ce- 
dînd 
să-și valorifice loviturile 
atac. Deci Cioca — Yaldiz 3—2 
fl9, -12. —19. 20, 12). Finala 
avea să fie la fel de entuzias- 
mantă, numai că de data a- 
ceasta în fața lui Cioca s-a 
aflat Ivan Stoianov (Bulgaria), 
care a știut mult mai bine 
să-1 contracareze pe Cioca. El 
a lăsat impresia că va cîștlga 
fără probleme, învingînd 
primele două seturi la 7 și 
Dar tînărul nostru jucător 
s-a descurajat și, pe fondul 
nei evidente oboseli a sporti
vului bulgar, a redus din ha" 
dicap. Și, ca în partida ante
rioară, setul al patrulea avea 
să reprezinte momentul de vîrf 
pentru că din nou Cioca s-a 
aflat doar la un punct de în 
frîngere (Stoianov conducea 
cu 20—18). dar a găsit din nou 
resurse pentru a recupera și a

. psihic și nemaireușind 
de

oară în 
cuplului

SIMPLU 
Cioca —

PREȘOV. 4 (prin telefon), tn 
prezenta a peste 2 000 de spec
tatori. duminică dimineață s-a 
disputat. în sala clubului Ta- 
tran. întîlnirea-retur din pri
ma manșă a Cupei I.H.F. 
dintre formațiile Tatran din 
localitate si H. C. Minaur Baia 
Mare. Evoluind excelent si în 
deplasare (reamintim că dumi
nica trecută. De teren propriu, 
au încheiat învingători cu 
32—21), handbaliștii antrenați de 
Lascăr Pană si Petre Avra- 
mescu au cistigat întâlnirea cu 
26—21 (14—13), calificindu-se în 
manșa a doua a competiției, cu 
scorul general de 58—42.

în mecanismul echipei Min
aur nu s-a produs aproape nici 
o fisură, atit în atac, cit’si în 
apărare. Acțiunile ofensive ale 
băimărenilor au avut acurate-

tea si eficienta cerute de o în- 
tîlnire oficială Internațională, 
ele încheindu-se cu goluri de 
mare frumusețe. Și de aceas
tă • dată, Măricel Voinea nu 
a putut fi oprit din acțiu
nile sale înscriind de 8 
ori din acțiune si de 4 ori din 
aruncări de la 7 m. în apă
rare. portarii Neșovici si Fe« 
Iran si-au făcut cu prisosință 
datoria ca și la Baia Mare, 
de altfel, obligîndu-i pe adver
sari să eșueze de 5 ori în a- 
runcărl de la 7 m. Au înscris î 
Voinea 12, Stamate 3. Porumb 
3, Covaciu 2, Marta 2, Andronic 
2, Cucu 1. Ilalmagyf 1. respec
tiv Simek 6, Monok 4, Foita 3, 
Chovanec 3. Lamac 3. Kana L 
Gotzmann 1. Au arbitrat foar
te bine M. Szajna — I. Woj
tyla (Polonia).

în 
18. 
nu 
u-

ramn in divizia a de hochei, grupa i
Vineri și sîmbătă au avut loc 

la București, Miercurea-Ciuc și 
■Gheorgheni partidele duble din 
etapa a 2-a a Campionatului Re
publican de seniori — prima 
grupă valorică — la hochei pe 
gheață.

DINAMO BUCUREȘTI — DU
NĂREA GALAȚI 8—7 (2—3, 4—0. 
2—4) și 5—5 (1—1, 2—1, 2-3). Au 
rost două partide extrem de dis
putate, cu numeroase faze de ho. 
chei bun și o pasionantă evolu
ție a scorului. în ambele parti
de „vioara tatii" au fost oaspeții 
care nu mai acceptă situația de 
out-sideri. Elevii antrenorilor 
Ciubotarii șl Tiron au practicai 
un hochei în viteză, combinativ 
o oarecare neșansă ■ și greșelile 
de arbitraj ale „centralului" Gh 
Micu făcind să nu se producă 
6 surpriză de ' proporții. Marca
tori : D. popovici 3, Pisăru. Ke- 
restes, Andras, Tureanu și Lukacs, 
— cite unul, pentru învingători, 
respectiv Dlmache, Geru, Radu, 
Bujoreanu, Fulga, Gherghișan și 
Dinu, în prima partidă ; în cea 
de a doua Eros 2, Baso, Csikl, 
Andras, cîte unul, pentru Dina-

mo, respectiv Zaharia șl Dinu 
cîte două și Andrei. (Telemac 
SIRIOPOL — coresp.).

PROGRESUL M. CIUC — 
STEAUA 6—11 (1—3, 1—4. 4—4)
șl 1—5 (0—1, 0—2, 1—2). Ambele 
meciuri au fost interesante, cu 
multe momente atractive, reall- 
ztadu-se combinații rapide și 
spectaculoase. Aceasta îndeosebi 
tn prima zi. In cea de a doua 
ratlndu-se mult de ambele părți. 
Marcatori : Chlriță 3, Ioniță 2, 
Dragomir, Daia, Justinian, Bă
lăucă, N. Alexe, Șomfăleanu — 
cîte unul pentru Steaua, respec- 
pectiv Șandor 2, Mezei, Peter, A. 
Elod și Lămpi 
primu' meci, 
doilea Ioniță, 
tate, N. Alexe 
pectiv Baczoni. 
NU — cores".).

VIITORUL GHEORGHENI — 
SPORT CLUB M. CIUC 3—7 <0 3. 

1—4, 2—3) și 3—3 (0—0, 1—1, 2—2). 
Gazdele au dat o replică dîrză 
pretendenților la titlu, mai ales 
în meciul retur. (Bela MALNASI 
— coresp.)

obține egalitatea la seturi. Și, 
tot ca în partida precedentă, 
Cioca o dominat clar ultimul 
set : 3—2 (-7, -18, 16, 20, 13). 
Proba de dublu masculin a 
revenit, pentru a doua 
istoria competiției, 
turc Yaldiz — Cimen.

Rezultate tehnice : 
masculin — setaifinale :
Yaldiz 3—2 (19. —12, —19, 20, 12), 
Stoianov — Stefanov 3—1 (16, 
—10, 12, 1'8) ; finala : Cioca —
Stoianov 3—2 (—7, —13, 10, 20, 
13) ; FEMININ — semifinale : 
Otllia Bădescu — Maria Bogos
lov 3—0 (15, 14, 13), Maria Al- 
boiu — Kinga Lohr 3—0 (11, 16, 
9) ; finala : Bădescu — Alboiu 
3—0 (16, 21, 14) ; DUBLU FEMI
NIN — semifinale : Maria Al
boiu, Otilia Bădescu — Emilia 
Ciosu, Maria Bogoslov 2—0 (23,
16), Kinga Lohr. Adriana Năs- 
tase — Anda Gîrbină. Cristina 
Enuiescu 2—1 (20, —16, 14) ; fi
nala : Alboiu, Bădescu — Lohr, 
Năstase 2—0 (18, 13) : MASCU
LIN — semifinale : Cimen, Ya-1- 
dlz — Florea. Fejer 2—1 (—1®, 10, 
16), Stoianov, Stefanov — Cio

clu, Revisz 2—1 (—16, 16, 13) ;
finala : Cimen, Yaldiz — Stola- 
nov, Stefanov 2—1 (10. —12. 19) ;
MIXT — semifinale : Siml-
on Crișan. Maria Bogos
lov — Călin Creangă, A- 
driana Năstase 2—1 (—13, 12, 15), 
Călin Tonta, Kinga Lohr — Tra
ian Clociu, Emilia Ciosu 2—1 
(12, —13, 16) ; finala : Toma,
Lohr — Crișan, Bogoslov 2—0 
(19, 11).

SPORTIVI ROMANI PESTE HOTARE
NOU

dispută 
echi-

DANIELA SILIVAS DIN 
IN FRUNTE

La Augsburg se 
meciul amical dintre
cele feminine de gimnastică 
ale României si R. F. Germa
nia. Dună exercițiile obligato
rii. scorul este de 196,35—192,80 
în favoarea sportivelor româ-. 
ne. La individual compus, cel 
mai bun rezultat (39,80 puncte) 
l-a obținut Daniela Silivas 
notată cu 10 la bîrnă si sol. 
Pe locul al doilea se află Au
relia Dobre, cu 39,40.

C.E. DE VOLEI
Sîmbătă, la Campionatele Eu

ropene de volei ce se desfă
șoară în Belgia, în turneul de 
consolare al competiției mas
culine. echipa României a în
trecut cu 3—0 (9, 13, 2)

formația Bulgariei. în semi
finalele turneului feminin e- 
chipa U.R.S.S. a învins cu 3—0 
(9, 6. 10) selecționata Bulgariei, 
iar echipa R. D. Germane a în
trecut cu 3—0 (9, 13, 2) repre
zentativa Cehoslovaciei.

Duminică, în finala turneu
lui feminin, echipa R. D. Ger
mane a întrecut cu scorul de 
3—2 (8—15. 15—9. 18—20. 15—9. 
15—11) formația U.R.S.S. tn 
partida pentru locul 3. Ceho
slovacia a 
lectionata 
ciul pentru 
Franței a 
(15—12. 15—17.
15—12) formația României.

La masculin. în partida pen
tru locurile 9—10, Italia — 
România 3—0 (15—5, 15—4, 
18—14).

învins cu 3—0 se- 
Bulgariei. în me- 
locurile -7-"8. echipa 

întrecut cu 3—2 
15—10 11—15.

— cîte unul în 
Iar în cel de al 
Dragomir, Jumâ- 
și Horvath, res- 

(Valer PAȘCA-

A fost alcătuit lotul reprezentativ al Spaniei pentru meciul 
cu echipa Austriei, din preliminariile C.E. (14 octombrie), de 
la Sevilla : Zublzarreta, Buyo — portari ; Chendo, Sanchls, 
Tendillo, Andrinua, Quique, Julio Alberto — fundași J Michel, 
Gordillo, Caldere, Victor, Senor — mijlocași ; Butragueno, Sa
linas, Carrasco — înaintași. Așadar, o veritabilă selecționată a 
celor două cluburi de frunte iberice, *" ’
care se adaugă un jucător 
la Atletico Madrid (Salinas)

...______ , Real și Barcelona, la
de la Bilbao (Andrinua), unul de 
și altul de la Zaragoza (Senor).

Fotbal
tnjaridicuM

ITALIA (et, 7). Avellino — Na
poli 0—1 ; Como — Sampdoria 
0—1 ; Empoli — Fiorentina 0—0 ; 
Milan — Ascoli 2—0 ; Pescara — 
Cesena - - ■ - 
Torino 
Verona 
sament 
puncte.

ANGLIA (et. 10). Arsenal Lon
dra a învins în deplasare eu 3—0 
pe Charlton Athletic. Alte re-

1—0 ; Roma — Pisa 1—0 ;
— Internazionale 1—1 ;
— Juventus 2—1. în cla- 

conduce Roma cu 7

din Glrokastna a Întrecut cu 
scorul de 2—0 (0—0) formația 
Slavia Sofia, pirln golurile mar
cate de Kaluci șl Selti. In aceeași 
competiție, Dinamo Tirana a în
vins cu scorul de 3—1 (2—0) for
mația turcă Eskisehirspor. Au 
marcat Abazl, Canaj, Demollari, 
respectiv Tortash, din lovitură 
de la 11 m.
• La Bangkok, în meci pen

tru preliminariile turneului olim
pic, formația Thailandei a tatre- 

_ . ......... ..... r_____ ____ _____ cut cu scorul de 3—0 echipa Ne-
eanlci, echipa albaneză Luftetari palului.

zultate : .Chedsea — Newcastle 
2—2 ; Coventry — Watford 
Liverpool — Portsmouth 
Luton — Manchester United 
Southampton — Everton 
Tottenham — Sheffield 
Wimbledon — Queen’s Park 
gers 1—2.

1—0 ; 
4-0 ;
1— i; 
0-4:
2— 0 ;

______ Ban
in clasament conduce 

echipa Q P. Rangers cu 25 p, 
urmată de Liverpool — 22 p.
• în meci pentru Cupa Bal-

Rcdșcțla șl administrația? sod T9778 București jtr V Conta 16 ot P T T.R. i tel santraiO 11 79.18 p 11.50.59: coresp 10.34.60: Interurban 437: telex 10 350 romsp Telefax: (90) Nr. 11.80.33 
Tiparul T.p .Informația* Pentru Itrălnătate abonamente prin Rompresfllatella aectorul axoort-lmport presă P.O.B. 12-201 telex 10376. prefir București. Calea Grivlțel or 64-68 10 369


