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Un frumos succes în prima manșa a „sferturilor" C.C.E. la polo

dinamo a Învins pe stilon gorzow cu 16-10
O nouă victorie românească 

în actuala ediție a Cupei 
Campionilor Europeni la polo : 
DINAMO BUCUREȘTI a trecut 
de echipa poloneză STILON 
GORZOW cu 16—10 (3—2, 6—2, 
1—2, 6—4), în prima manșă a 
unuia din „sferturile" celei mai 
importante competiții continen
tale interduburi. O victorie 
limpede, mult muncită, după 
un joc de mare . angajament, 
disputat pînă în ultimele se
cunde, care i-au aflat pe 
oaspeți forțînd reducerea han
dicapului. Cel prezenți — și 
au fost numeroși spectatori Ieri 
dimineață în tribunele bazinu
lui bucureștean din Șos. Ștefan 
cel Mare — au putut să se 
convingă că Stilon nu a oferit 
cumva întîmplător surpriza tu
fului inaugural. Formația din 
Gorzow are gabarit, jucătorii 
săi sînt excelenți luptători, 
aplică un marcaj agresiv și 
speculează inexactitățile parte
nerilor. Elevii lui Iuliu Capsa 
nu au avut, în atari împreju
rări, o misiune dintre cele mai 
simple în tentativa de a-și 
asigura un avans cît mai con
sistent. Iar dacă pînă la urmă

au reușit această diferență de 
șase goluri, hotărîtoare a fost 
decizia bucureștenilor, a căror 
remarcabilă dăruire le-a permis 
valorificarea superiorității de 
ansamblu. Și-au făcut loc și 
o seamă de greșeli (unele pase 
întîrziate, șuturi neinspirate), 
dar, una peste alta, campioana 
noastră a binemeritat aplauzele 
asistenței pentru evoluția ei 
angajată, suita de combinații 
de spectacol, înotul rapid, mul
tele goluri frumoase. La . cest 
din urmă capitol o contribuție 
substanțială a avut Vlad Hagiu, 
care a semnat jumătate din 
punctele victoriei.

„Recitalul" golgeterului dl- 
namovist a început încă în 
secunda 43, la una din cele 
zece situații de superioritate 
numerică ale românilor (oaspe
ții au beneficiat de două 
mai mult). A egalat, tot cu 
„om în plus", MICHALSKI în 
min. 1,30, pentru ca HAGIU să 
șuteze cu sete în min. 2,43. 
apoi (3.39) să izbutească un gol 
cu boltă, din centru. K. BO
ROWSKI a redus handicapul 
(6.15), dună care R&dneanu a 
trimis balonul în bară. Nu

trecuseră decît 18 secunde din 
al doilea sfert al partidei cînd 
HAGIU marca al patrulea 
punct consecutiv al său, urmat 
(8,04) de o „stingă" necruță
toare a lui MOICEANU. ce

Geo RAEȚCHI

(Continuare in pag a 4-a)

„Naționalele11 de tenis

AU FOST DESEMNAȚI ClȘTIGĂTORII
BRAȘOV, 11 (prin telefon). 

Noii campioni ai tării și ai 
Daciadei la tenis sînt Mădălina 
Voinea și Adrian Dîrzu, ambii 
reprezentanți ai clubului bucu- 
reștean Dinamo, cum de altfel 
au fost și adversarii lor din 
finală, Diane Samungi și Mi
hai Van (ă. W

Sîmbătă dimineața s-a dis
putat finala feminină, cele 
două combatante cunoscîndu-se 
foarte bine, pînă acum victo
ria aparținînd invariabil Dia- 
nei Samungi. De această dată 
Mădălina Voinea, care a avut 
un sezon cu rezultate promi
țătoare, a cîștigat net în două 
seturi, 6—4, 6—3, pentru că a 
fost mai decisă în acțiuni, ur
mărind cu strictețe o idee tac
tică pe tot parcursul întîlnirii. 
Chiar din start ea realizează 
un break, Samungi o imită si 
egalitatea se menține pînă la 
4—4. Din nou Mădălina cîștigă 
pe serviciul adversarei (deși 
Samungi a avut 30—0) pentru 
ca printr-un efort de concen
trare în ghemul următor să-și 
adjudece primul set. In parti

da a doua Samungi nu mai 
opune rezistență, loviturile ei 
scad mult în forță, în timp ce 
ale Mădălinei (de dreapta și 
revere) devin din ce în ce mai 
sigure și mai plasate, ea dis. 
tanțîndu-se la 5—1. Urmează o 
tresărire de orgoliu a Dianei. 
care atacă la fileu (cum ar fi 
trebuit să joace tot meciul). 
Ea cîștigă următoarele două 
ghemuri, dar Mădălina o sto
pează și, la 5—3, avînd 40—0 
pe serviciul adversarei, reu
șește să cîștige ghemul și cu 
acesta titlul de campioană. 
Noua deținătoare a titlului (ju
nioară, ca de altfel și parte, 
nera sa de finală), n-a bene
ficiat de un tablou ușor, ea 
trecînd succesiv de Angela Ke- 
rek (campioana națională la 
junioare), Gabriela Mitrică, Te
odora Tache (cîstigătoarea edi
ției trecute la senioare) si Oti- 
lia Popa, confirmînd astfel pro. 
greșul calitativ înregistrat în

Doina STĂMESCU

(Continuare in pag. 2-3)

ELECTROMUREȘ fi CUCERIT DIN NOU 
CUPA CAMPIONILOR EUROPENI LA POPICE
• La băieți. Aurul nuia
PREȘOV, 11 (prin telefon). 

Campioanele țării noastre la 
popice, Electromureș Tg. Mureș 
(la fete) și Aurul Baia Mare 
(la băieți), au continuat să se 
numere printre protagonistele 
actualei ediții a C.C.E., găz
duită sîmbătă și duminică de 
arena cu 6 piste din localitate. 
Luptînd cu redutabilele campi
oane ale Austriei, Cehoslova- 
ciei, Franței, R. F. Germania, 
Iugoslaviei, Italiei, Suediei și 
Ungariei, mureșencele și-aii 
confirmat înalta măiestrie în 
lansarea bilei, reușind să-și 
mențină invidiatul titlu conti
nental. Autoarele acestei re
marcabile performanțe au fost, 
în ordinea intrării pe pistă : 
Maria Oltean 396 pd (Ilona 
Bartha 421), Aurelia Șerdean 
384—398, Elena Andreescu 376— 
419, Melinda Demeter 450—401, 
Rodica Baciu 398—405 și Doina 
Țăgean 419—438. Antrenori : I. 
Radovici și A. Sereș.

Popicarii băimăreni au ținut 
pasul cu principalii lor adver-

riarc - pc lotul secund
sari, campionii R. F. Germania, 
Ungariei și Iugoslaviei. în fi. 
nai, jucătorii vest-germani au 
obținut cele mai bune rezul. 
tate în cele două manșe, foști
lor deținători ai trofeului, po
picarilor de la Aurul Baia Mare 
(care au avut, din păcate, două 
căderi în Al. Szekely 855—869 
și Al. Naszodi 833) rămînîn- 
du-le doar satisfacția de a urca 
pe cea de a doua treaptă a 
podiumului laureaților. Din 
formația băimărenilor a dat 
randament deplin numai S. 
Boariu, care a doborît în cele 
două evoluții 923 si, respectiv, 
937 popice.

CLASAMENTE FINALE : fe. 
minin — 1. Electromureș Tg. 
Mureș 4905 (2423—2482), 2. S.C. 
Szeged (Ungaria) 4884. 3. Lo
komotiv Sumperk (Cehoslova
cia) 4811 ; masculin — 1. K.S.V. 
Olimpia Morfelden (R.F.G.) 
10776, 2. Aurul Baia Mare 10738 
(5303—5435), 3. B-K.V. Elore 
Budapesta 10597.

Etapa a 8 a a Diviziei A de fotbal

SCHIMBARE DE LIDER: DINAMO
Steaua — remiză la Pi

tești # F.C.M. Brașov sur
clasează pe F.C. Olt # 
Oțelul (2—0 în „Regie") la a 
cincea victorie consecutivă 
® „Poli" Timișoara confir
mă : punct la Ploiești @ 
Victoria, scor de forfait cu 

Rapid

Presat de Augustin, Tănase 
va trimite in propria poartă. 
Așa s-a înscris golul doi al...

Victoriei

Foto : Aurel D. NEAGU

A.S.A. Tg. Mureș 
Victoria
S.C. Bacău 
Flacăra Morenî 
Sportul Studențesc 
F.C.M. Brașov
F.C. Argeș 
Petrolul 
Uni». Craiova

CLASAMENTULREZULTATE TEHNICE
- „U" Cluj-Napoca
- Rapid
- Dinamo
— Corvi nul
- Oțelul
- F.C. Olt
- Steaua
- „Poli” Timișoara
- C.S.M. Suceava

2-1 (0-1)
3-0 (1-0)
1-2 (1-1)
1-0 (0-0) 
0-2 (0-0) 
7-0 (3-0) 
0-0
1-1 (1-0) 
2-0 (0-0)

ETAPA VIITOARE (14-18 octombrie)
Dinamo 
Corvi nul 
Rapid 
Steaua 
„Poli" Timișoara 
Oțelul
Petrolul
„U" Cluj-Napoca 
F. C. Olt

— Univ. Craiova
— F.C. Argeș
— A.S.A. Tg. Mureș
— Victoria
— C.S.M. Suceava
— Flacăra
— F.C.M. Brașov
— S.C. Bacău
— Sportul Studențesc

1. DINAMO
2. Steaua
3. Univ. Craiova
4. Victoria
5. Oțelul
6. Flacăra
7. F.C. Argeș
8. F.C. Olt
9. „Poli" Timișoara

10. Corvinul
11. A.S.A. Tg. Mureș
12. „U " Cluj-Napoca
13. F.C.M. Brașov
14. C.S.M. Suceava
15. Rapid
16. Petrolul
17. S.C. Bacău
18. Sportul Studențesc

8 8 0 0 21- 5 16
8 7 10 26- 2 15
8 5 12 13- 6 11
8 5 12 13- 6 11
8 5 12 9- 7 11
8 3 3 2 10-10 9
8 3 2 3 10-12 8
8 4 0 4 10-17 8
8 2 3 3 11- 9 7
7 3 13 12-12 7
8 3 14 11-14 7
8 2 3 3 7-11 7
8 13 4 12-12 5
8 13 4 7-12 5
8 13 4 5-13 5
8 2 15 10-20 5
8 0 3 5 5-15 3
7 0 2 5 5-14 2

Cronicile jocurilor 
în pag. 2—3

de ieri

Azi, tie la ora 18, la Palatul Sporturilor și Culturii

in Divizia A la handbal (m)

STEAUA A TRECUT Șl DE AL „9-lea VAL"!
Meciurile etapei a IX-a a 

Diviziei A la handbal mascu
lin au revenit gazdelor, cu 
excepția „egalului" de la Pi. 
tești. în derbyui turului, Stea, 
ua a învins, la București, pe 
Politehnica Timișoara, console 
dîndu-și poziția de lider.

STEAUA — POLITEHNICA 
TIMIȘOARA 26—25 (14—14)
După cum începuse partida, se 
părea că vom asista la un joc 
de zile mari : mingea de în 
ceput a aparținut studenților 
care ratează primul atac ; ime
diat Dumitru (secunda 33) în 
scrie ; studenții pierd din nov 
atacul, Berbece aruncă în bară 
după contraatac (min. 3) ; Ma
tei, cu două aruncări de la 
7 m (min. 3 și 4), în superio
ritate numerică, egalează și 
preia conducerea pentru „Po. 
li" ; portarii Buligan și Mun- 
teanu se remarcă succesiv, iar 
Berbece egalează 2—2 (min. 8). 
Studenții insistă, Janto (min. 9) 
și Folker (min. 10) măresc a- 
vantajul la 4—2 pentru timi
șoreni, după care Dumitru și 
Berbece restabilesc echilibrul 
și egalitatea: 4—4 (ntin. 11).

Cristian Ioncscu (Steaua) 
Foto : Aurel D. NEAGU

Aruncă la poartă f4 înscrie

Din acest moment, studenții 
nu vor mai reuși decît să ega. 
leze (14—14 — în ultima se
cundă de joc a primei reprize, 
apoi 17—17 min. 39, 19—19 
min. 45. 20—20 min. 46, 22—22 
min. 51, 24—24 min. 56 și 25—25

cînd mal erau doar 38 de se
cunde de joc), în restul timpu
lui inițiativa aparținînd bucu- 
reștenilor. care au înscris go-

(Continuare In pag 2-3)

BOXERII IAU
SPRE TITLURILE

NAȚIONALI Șl
începînd de azi, de la ora 18, 

iubitorii sportului cu mănuși 
din Capitală se vor întîlni din 
nou în jurul ringului de la 
Palatul Sporturilor și Culturii 
unde, timp de o săptămînă, va 
avea loc turneul final _ al 
Campionatelor Naționale și al 
Daciadei la box. 96 de sportivi, 
cite 8 la fiecare categorie, își 
vor disputa cele 12 titluri de 
campioni. Cea mai importantă 
competiție pugilistică pe plan 
intern, turneul final al cam
pionatelor naționale, este aș
teptat de fiecare dată cu mare 
interes și nerăbdare de ama
torii de spectacole pugilistice. 
După doi ani (în 1985 și 1986 
finalele au avut loc la Galați 
și Constanța), bucureștenii vor 
avea din nou prilejul să-i vadă 
în ring pe cei mai buni 
boxeri din întreaga țară. Fără 
îndoială, cei care vor lua dru-

STARTUL 
DE CAMPIONI 

Al DACIADEI
mul Palatului Sporturilor și 
Culturii în această după-a- 
miază se întreabă ce meciuri 
le va oferi gala inaugurală de 
la ora 18. Pentru toți cei pre
zenți în jurul ringului, progra
mul de azi va fi un „program 
surpriză". Abia în această di
mineață vor avea loc tragerea 
la sorti si cîntarul oficial. Ca 
partide ne va oferi hazardul, 
vom vedea. Va trebui să fim. 
însă, acolo, deoarece nu da 
puține ori sorții au stabilit ca 
în primele meciuri să lupte 
chiar marii favorit! Intre eî! 
Vă dăm. deci. întîlnire azi în 
jurul ringului, reamintindu-vâ 
programul pugilistic al săptâmî- 
nii: marți și miercuri cîte două 
gale, la ora 16 și 18,30 : joi șl 
vineri — semifinale la ora 18 ; 
duminică, «m 19, ftnalelo.
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STEAUA, NEÎNVINSĂ DUPĂ 8 RUNDE,
RĂMÎNE LIDERĂ

Cuplajul rugbystiu din Capi- 
tală. din cadrul etapei a 8-a .a 4 
Diviziei A. a avut tot ce trebuie 
pentru a putea ti caracterizat ca 
reușit : două m ciuri de mare 
angajare, cu o bună prestație a 
unora dintre jucătorii suscepti
bili să îmbrace tricourile națio
nalei în meciul din 25 octombrie, 
de la Iași cu XV-le U.R.S.S.

In deschidere. DINAMO a dis
pus cu 22—15 (13—6) de GRIVIȚA 
KuȘiJd. Rezultat firesc, aupă as
pectul genera: al meciului. Învin
gătorii au acționat mai decis 
(au avut și un start furtunos, 
irezistibil : în min. 13 condu
ceau cu... 13—0!), beneficiind 
de o grămadă mai omogenă și 
de o linie de treisferturi mult 
mai mobilă si mai penetrantă. 
Totuși, în min. 49, după o spec
taculoasă revenire, Grivița Roșie 
a ajuns la 12—13. Dar ratările 
ulterioare ale lui T. Radu și 
drop-urile în serie ale dinamo- 
viștilor — trei la rînd. într-un 
interval de 5 minute ! — n-au 
mai lăsat nici o speranță grivi- 
țenilor, în pofida unor zvîcniri 
pe care aceștia le-au mai avut 
către finalul întrecerii, cu o notă 
bună pentru Pongratz, Gură- 
mare. Dinescu și Neaga... Punc
tele dinamdvistilor au fost opera 
lui FL. ION — 3 drop, și l.p.» 
SEMEN — eseu si TOFAN — 2 
drop, pentru învinși înscriind T. 
RADU — 3 l.p. si un drop. în
curajatoare prestațiilee lui Pa- 
raschiv. Lungu. Bucan. C. Gheor
ghe, Vereș și Caragea (în final, 
ușor accidentat, dar. se pare, fără 
urmări) A condus foarte bine

ÎN PRIMUL EȘALON DE RUGBY
I_ _ _ _ _ _ _ _ _ _
B S.C. BACĂU 1 (1)

DINAMO 2 (1)

C. Stanca — Constanța (la mar
gine S. Manea și Al. Prohor — 
ambii din Sibiu).

In celălalt meci. STEAUA - 
ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
43—24 (28—9). O partidă în care 
campionii au fost obligați să 
facă mari eforturi — îndeosebi 
n ultimele 15 minute — pentru 
a realiza un rezultat cît mai 
concludent. Rugbyștii militari au 
avut o superioritate netă în pri
ma repriză pentru ca la reluare 
adversarii să reușească o sensi
bilă apropiere de scor (37—24). 
Steaua — care n-a evoluat tot 
timpul la valoarea lotului de 
care dispune — a primit o re

plică foarte dîrză Știința CEMIN 
dovedind o mare ambiție și cînd 
evoluează în deplasare. . . Reali
zatori : MUNTEANU, VARZARU, 
MURARIU, T. COMAN, RADU
LESCU, HODORCA și IGNAT — 
din eseuri. ALEXANDRU — 6 
transf. și o l.p. pentru Steaua, 
respectiv V. ION — 2 eseuri 
transformate și 3 l.p. și CANTEA
— drop pentru Știința. Impeca
bil, arbitrajul lui Gh. Prisecaru
— Iași (ajutat la margine de R. 
Marian și Al. Prohor).

Mențiuni pentru Alexandru, 
Murariu, Rădulescu, C. Florea și 
Munteanu (Steaua), Șugar, V. 
Ion si Nistor (Stiinta).

Tiberiu STAMA
SPORTUL STUDENȚESC — FA- 

hul 15—19 (12—6). Meci-specta- 
col la care au contribuit ambele 
formații. Au marcat : NASTASE
— eseu, l.p. și drop șl BUCUR
— ■ transf. și l.p. pentru gazde,

FOCA, TINCA și ȘT. CONSTAN
TIN — cîte un eseu. BEZUȘCU — 
2 transf. și TRII-ăSCU — l.p. 
pentru oaspeți. A condus Gh. 
Caloianu — Buzău. (Octavian Cu
tii, coresp.)

C.S.M. SIBIU — ȘTIINȚA PE
TROȘANI 22—15 (15—3). Ambele
echipe au dominat cîte o repri
ză. Revenirea Spectaculoasă a 
oaspeților după pauză n-a “fost 
suficientă, însă pentru a-și apro- 
nria victoria. Au punctat: A- 
MARIEI — eseu și l.p., BECHrșȘ
— eseu șj transf., NEGRU — e- 
seu, MITOCARU — transf. și 
ROȘU — drop pentru gazde, BE- 
ZĂRĂU — 4 l.p. și un drop pen
tru oaspeți. (I. Boțocan, coresp.).

„POLI" IAȘI — CONTACTOA- 
P.E BUZĂU 26—10 (11—7).' Joc de 
bună factură tehnică, studenții 
controlind mal prompt baloane
le. Realizatori : MORARU, PE
TRE, VASILIU și COSTEA — 
din eseuri (ultimul, în plus, o 
transf. și o l.p.), precum și 
VASILACHE — l.p. șl transf. pen
tru „Poli", STAN — eseu șl PO- 
DĂREȘCU — 2 l.p. pentru Con- 
tactoaYe. (Al. Pintea, coresp.)

„U“ TIMIȘOARA — C.S.M. SU
CEAVA 36—12 (16—9). Meci de 
mare angajare, cîștigat pe merit 
de studențl prin DOMOCOȘ — 2 
eseuri, .3 transf., drop și l.p., 
FIAT — 2 eseuri, NISTOR și 
MITOCARU — cîte un eseu. Pen
tru oaspeți au înscris CONACHI
— eseu și LIVADARU — 2 drop 
șl o transf.

In clasament : 1. Steaua 24 p. 
urmată de Dinamo (22 p) și Fa
rul (18 p'

Stadion „23 August": tereh 
I* foarte bun: timp rece: specta

tori — circa 15 000. Șuturi: 11—16 
(pe poartă: 5—7). Cornere: 5—11. 
Au marcat: SCÎNTEIE (min. 29), 

g respectiv MATEUT (min. 36), 
g RADUCIOIU (min. 86).

S. C. BACĂU: Cîmpeanu 6 — 
-j Viscreanu 6, Agachi 5 (min. 45 
| Eorcea 6). Arteni 6. Ciudin 6 — 
g Burleanu 6. Peno'ff 6 (min. 75

Andronic 5). Tismănaru 6 — Șoi- 
Iman 6. Scînteie 7. Fulga 6.

DINAMO: Moraru 6 — i-tednic 
7 (min. 86 Dumitrascu). Nioolae 
6, Andone 7, Varga 6 — Lupu 7, 

IM. Stoica 7, Mateuț 7,5, Lupescu
8 — Mihăescu 6 (min. 80 Rădu- 
cioiu 7). Damaschin I 6.

A arbitrat foarte bine R. Pe- 
Itrescu (Brașov); la linie: D. Bu- 

ciuman (Timișoara) și M. Dragu 
(Galați).

Cartonase galbene: BURLEANU, 
j FULGA. NICOLAE. PENOFF.

La speranțe: 1—1 (0—1).

1 APLAUZE
(prin telefon), 

multă în tribu- 
oltean. în pofida

RĂDUCIOIU ADUCE Vl<
BACAU, 11 (prin telefon). 

Marele punct agonisit în etapa 
trecută la Suceava a operat fi
resc asupra moralului echipei 
locale, conferindu-i in con
secință un tonus superior în 
perspectiva acestei dificile 
partide. Startul meciului avea 
să fie, din punct de vedere tac
tic. de partea bucureștenilor. a 
căror eficientă țesătură de pase, 
cu minute bune de posesia min
gii, a constrîns formația bă
căuană să avanseze sporadic în 
jumătatea adversă. Prima fază 
de poartă am notat-o abia în 
min. 17. cînd Șoiman, la o 
ideală centrare a lui Fulga. a 
irosit o bună ocazie. Dinamo- 
viștii au și ei două prezențe 
destul de periculoase în ofen
sivă. însă Andone (min. 20 si 
27) reia de fiecare dată mingea

ÎN FINAL

CAMPIONII AU TRECUT Șl DE AL „9-lea VAL“!
(Urmare din pag. 1)

Iul victoriei, pe deplin meri- 
tate, prin Cristian Ionescu, cînd 
mai erau doar 28 de secunde 
dintr-un joc aprins. Și cu a- 
cestea spuse am atins punctul 
nevralgic al meciului: în min. 
23, la scorul de 11—8 pentru 
Steaua, la o fază obișnuită, 
Ghimeș (Steaua) este obstruc- 
ționat de Vasilache („Poli"), 
motiv pentru care ultimul a 
fost eliminat, CORECT, pentru 
două minute. Ulterior, a fost 
descalificat pentru injurii. Spi
ritele se încing; este eliminat 
(două minute), pentru proteste 
și Buligan; antrenorii timișo
reni protestează și ei, Gunesch 
primește avertisment, pătrunde 
în teren și este descalificat. 
Pînă aici deciziile arbitrilor 
Gh. Șandor, din Oradea și N. 
Iancu, din Buzău au fost co
recte, dar în continuare inega.

litatea în decizii a sporit ten
siunea, total ne justificată, în 
special în tabăra oaspeților, și 
tabela de marcaj înregistrează 
14—9, min. 25. îndîrjiți, în sen
sul bun al cuvîntului, profitînd 
și de relaxarea steliștilor, ti
mișorenii înscriu de cinci ori 
consecutiv și egalează. După re
luare, jocul s-a mai calmat și 
s-a echilibrat, Petru Dan („Po
li") este descalificat — în min. 
38 — pentru trei eliminări ; 
apar unele decizii în compen
sație, se întețesc eliminările 
(Steaua — 9, Poli — 12 — cam 
multe pentru un singur meci!). 
Marcatori : Berbece 10, Dumitru 
4, Cr. Ionescu 4, Ghimeș 3, Petre
3, Drăgăniță și Marc cîte un 
gol pentru Steaua, respectiv 
Folker 6, Matei 5, D. Ionescu
4, P. Dan 3, Giurgea 3, J. Nagy 
2, Săftescu și Janto cîte un gol.

Mihail VESA

II. C. MINAUR BAIA MARE 
— DINAMO BUCUREȘTI 28—26 
(13—12). BAIA MARE 11 (prin 
telefon). Meci de mare specta
col. dar și de ridicată dificul
tate pentru cele două formații, 
confruntarea lor constituindu- 
se într-un derby de o frumoa
să ținută și spunem aceasta re- 
ferindu-ne mai ales la fair- 
play-ul desăvîrșit care a ca
racterizat jocul ambelor forma
ții. Superiori pe parcursul în
tregii partide, conducted fără a 
ceda măcar o singură dată ini
țiativa (doar de patru ori s-a 
consemnat egalitatea. ultima 
oară în min. 31, 13—13), băi- 
mărenii au obținut o victorie 
deosebit de importantă în fața 
unui adversar care a luptat din 
răsputeri pentru un scor cît 
mai strîns, ceea ce a și reali
zat. Minaur s-a desprins prin 
acțiunile penetrante ale lui 
Voinea, Covaciu, Porumb, Sta- 
mate și Halmagy. Dar mai tre
buie adăugat că jucătorul nr. 1 
al acestei dispute a fost por
tarul gazdelor. Mircea Petran, 
căruia i se datorează în fapt 
victoria. Dacă pînă în min. 
37 Minaur nu s-a putut 
desprinde la mai mult de două 
goluri, în continuare a reușit 
de trei ori cite cinci goluri a-

vans (21—16 min. 41. 22—17
min. 43, 23—18 min. 48) ; ulti
mele 13 minute au aparținut cu 
foarte puține întreruperi dina- 
moviștilor, care s-au apropiat 
din nou la două goluri, ceea ce 
a fost posibil și datorită faptu
lui că în min. 59,50, plus 12 se
cunde cu care arbitrii au pre
lungit partida. Minaur a avut 
pe teren trei jucători de cîmp. 
Au înscris : Voinea 10, Porumb 6, 
Stamate 4, Halmagy 4, Covaciu 
3. Marla 1 pentru Minaur, res
pectiv Flangea 6. Durau 4, Za- 
haria 4. Bedivan 3, Mocanu 2, 
Dogărescu 2. Jianu 2, Antones
cu 2 șl Simion 1. Au arbitrat 
bine : AI. Isop, din Pitești — 
Gh. Mihalașcu, din Buzău.

Ion GAVRîLESCU

ȘTIINȚA BACAU — UNI
VERSITATEA CRAIOVA 24—21 
(11—9). Au marcat : Bondar 8, 
Chirilă 8, Vasilca 5, Vlad 2, 
Rotaru 1 pentru gazde, respec
tiv G. Marian 6, Neagu 5, 
Giurgiu 4, Dumitru 2, Agapie 2 
și Prică 2. Au arbitrat : Tr. Po
pescu — St. Marghescu, din 
București. (S. NENIȚA — co
resp.).

A. S. A. ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ — UNIVERSITA
TEA C.U.G. CLUJ-NAPOCA 
25—17 (13—10). Marcatori : R. 
Moldovan 11, Mureșan 6, Cio- 
banu 3, Furnea 2, Bădău 1, I. 
Moldovan 1, Adespi 1 pentru 
gazde, respectiv Crainic 5, Bo- 
torce 5, S. Pop 4. Kiss 2 și 
Jurcă 1. Au arbitrat : E. Fluie
ra? — P. Sîrbu, din Arad. (A. 
SZABO — coresp.).

DINAMO BRAȘOV — RELO- 
NUL SĂVINEȘTI 23—18 (12—8). 
Au înscris : Roșea 7, Donosa 3, 
Holgyes 3, Nicolescu 3, Donca 
2, Micle 2, Străinu 2, Cian 1 
pentru dinamoviști, respectiv 
Zamfir 8, Cr. Bursuc 6, St. 
Bursuc 2, Iurea 1 și Mucenica 
1. Arbitri : Ad. Simion — V. 
Ivanciu, din Ploiești. (C. GRU
IA — coresp.).

DACIA PITEȘTI — META
LUL BISTRIȚA 24—24 (13—11). 
Au marcat : Grabovschi 9, Coz- 
ma 5. Mihăilă 4, Paraschiv 4, 
Barbu 2 pentru gazde, res
pectiv, Țermure 7, Țețcu 6, 
Irimieș 5, Cojocaru 3, M. Dan 
1, Fej'er 1, Moldovan 1. Au 
condus ; J. Mateescu — V. 
Dăncescu, din București. (Nar
cisa FEȚEANU — coresp.).

Is CRAIOVA. 11 
Lume nu prea 
nele Centralului 
timpului primăvăratic. ideal nen-

Itru fotbal. Se anticipa, parcă, o 
prestație mal modestă a formației 
favorite, care, lipsindu-i jucători 
titulari In absolut toate liniile, 
s-a situat destul de departe de 
ceea ce a arătat ea în acest se
zon. Fără un mijloc de echi- 
pă-piston, nici virfurile n-au be
neficiat. în toată prima repriză, 
de prea multe mingi de gol. în 
condițiile în care si defensiva 
suceveană. aplicînd un marcaj 
mobil, extrem de sever, a așe
zat șl ea destule obstacole în 
fata „ușorilor" Bîcu. Badea șl 
Ciurea. Astfel stînd lucrurile, 
mal clare au fost „contrele" 
formației oaspete, la una dintre 
ele. încheiată de Păius. în min. 
32. cu un sut prin surprindere. 
Lung scoțînd de sub „transver
sală". Introducerea în echipă a 
lui Irimescu. la puțin timp după 
pauză, a dat ofensivei craiovene 
un plus de vigoare si de lucidi
tate. el slmplificînd. prin pase o- 
portune. în adînclme. jocul alam
bicat. de pînă atunci. în faza de 
construcție. Forcingul gazdelor 
aduce si golul mult așteptat în 
tribune: la un corner executat de 
pe partea dreaptă, mingea îl gă
sește pe BICU, dezlipit de adver
sarul direct, urmează un spec
taculos șut din întoarcere de Ia 
circa 12 m. si 
1—0. în min. 
locul este la 
lor cralovenl. 
emoții, atacă

, dezinvoltură, 
desprinderea
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NAȚIONALELE" DE TENIS

r
UNIV. CRAIOVA
C.S.M. SUCEAVA

LOTD PH0N0SP0R1 INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE LA TRA

GEREA EXCEPȚIONALA PRO- 
NOEXPRES DIN 11 OCTOMBRIE 
FAZA I extragerea I : 16 40
1 34 17 27 15 31; extragerea a 
Ii-a: 40 26 42 36 19 1 18 34; ex
tragerea a III-a: 18 38 7 34 14 19 
32 39. FAZA A II-a extragerea a 
iv-a: 9 20 45 11 15 36; extragerea 
a V-a: 27 43 13 15 22 39; extra
gerea a Vl-a: 7 37 11 19 3 8.

Fond total de ciștigurl: 851.956 
lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 11 OCTOM
BRIE 1987: 1. A.S.A. — „U“ Cluj- 
Napoca 1; 2. Victoria — Rapid 1; 
3. S.C. Bacău — Dinamo 2; 4. 
F.C. Argeș — Steaua X; 5. Univ. 
Craiovâ — C.S.M. Suceava 1; 6. 
Ascoli — Empoli 1; 7. Cesena — 
Torino X; 8. Fiorentina — Avelli- 
no 1; 9. Internazionale — Vero
na X; 10. Juventus — Roma 1; 
11. Napoli — Pescara 1; 12. Pisa 
— Como X; 13. Sampdoria — Mi
lan X

Fond total de clștiguri: 1.816.473 
lei.

(Urmare din pag. 1)
acest sezon. Pentru locul 3 
s-au întîlnit Florentina Curpene 
(Dinamo) și Otilia Pop (Pro
gresul), prima cîștigînd cu 6—2 
6—3.

Finala masculină, disputată 
duminică, a durat 280 de mi
nute și a pus față-n față re
prezentanți a două generații, 
Andrei Dîizu (28 de ani) și 
Mihai Vanță (21 de ani). A cîș
tigat primul, cu 6—2, 6—4, 2—6,
4— 6, 8—6, în urma unui joc 
foarte bun, inteligent, în care 
experiența adunată de-a lungul 
anilor și-a spus cuvîntul. Cu 
schimburi variate de mingi, 
trimise pe dreapta și pe re
verul adversarului, cu veniri 
Inspirate la fileu și finalizate 
de fiecare dată în favoarea sa, 
Dîrzu și-a dominat net parte
nerul «în primele două seturi 
(6—2, 6—4), nelăsîndu-i acestuia 
varianta tactică' preferată: 
marea regularitate din spatele 
terenului. Vanță nu renunță la 
luptă și în setul al 3-lea, dînd 
dovadă de ambiție (este ade
vărat. pe fondul unei relaxări 
premature a lui Dîrzu) Sfe dis
tanțează repede (în timp) la
5— 0, încheind cu 6—2. Domi
narea sa continuă și după pa
uză, 3—1, dar Dîrzu se con
centrează și egalează, pierde 
următorul ghem după multe

prelungiri, egalează, 4—4, pen- 
tru ca apoi să piardă pe pro
priul serviciu și Vanță să cîș- 
tige cu 6—4. în ultimul set s-a 
mers cap la cap pînă la 3—3, 
Dirzu regăsindu-și ritmul din 
prima parte a partidei, cu ve
niri mai dese la fileu (singura 
tactică adecvată) și scorul i-a 
devenit favorabil : 5—3. Are 
serviciul cu 40—15 în ghemul 
următor, dar nu fructifică, 
Vanță egalînd apoi, 5—5. Ur
mătorul ghem îi aparține din 
nou lui Dîrzu, fiecare cîștigîn- 
du-și apoi serviciul în urmă
toarele două. La 7—6, cu Van
ță la serviciu, Dîrzu are 40—15 
și reușește să cîștige la 30, cu 
aceasta obținînd primul său 
titlu de campion național la 
seniori. Locul 3 a revenit fără 
joc stelistului Adrian Marcu, 
adversarul său Florin Segăr- 
ceanu (Dinamo) neputîndu-și 
apăra șansele datorită unei 
crize de sciatică.

în proba de dubiu feminin: 
Diane Samungî, Teodora Tachc 
(Dinamo) — Florentina Curpe
ne (Dinamo), Otilia Pop (Pro
gresul) 3— 6, 6—0, 6—0 ; la
masculin, Florin Segărceanu, 
Andrei Dîrzu — Răzvan Itu, 
Adrian Marcu (Steaua) 7—6, 
6—1, 6—1 ; mixt, Daniela Moi
se. Adrian Marcu (Steaua) — 
Florentina Curpene, Marius Co- 
mănescu (Dinamo), 6—4, 6—2.
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Alexa este învins:
60. în continuare 
discreția studenti- 
care. eliberat! de 

acum cu mai multă 
El vor rata însă 
pe tabela de scor

Stadion Central; teren foarte 
bun; timp frumos; spectatori — 
circa: 10.000. Șuturi: 14—3 (pe 
poartă: 11—1). Cornere: 11—1.
Au marcat: BÎCU (min. 60) și 
CIUREA (min. 89 — din 11 m).

UNIVERSITATEA: Lung 6 —
Mănăilă 6. Săndoi 7, Cioroianu 
6, Ad. Popescu 6 (min. 71 Nea- 
goe 5,5) — Bica 6 Rada 5 (min. 
50 Irimescu 7), Badea 6,5, Ciu
rea 7 — Bîcu 7, Ghlță 6.

C.S.M. SUCEAVA: Alexa 7 — 
Cristescu 6, Gălușcă 6, C. Un- 
gureanu 6, Ciobanu 5 (min. 59 
P. Grigore 5,5) — Păiuș 6, Goian 
6, Buliga 6, State 5 — Cașuba 5, 
SIrijan 5,5 (min. 63 I. Popa 5).

A arbitrat foarte bine V. An- 
tohi (Iași); la linie: V. Anghe- 
loiu (București) și I. Vereș (Sf. 
Gheorghe)

Cartonașe galbene : PĂIUȘ,
CRISTESCU MĂNĂILĂ, CIUREA.

La speranțe: 4—0 (2—0).
© i. ........  ■ ■

chiar si din situații extrem de 
favorabile, cum a fost, de pildă, 
aceea a lui Gbită. din min. 82. 
cînd acesta n-a putut înscrie de 
lingă stîlpul sting. Răbdarea cra- 
iovenilor în căutarea golului cu 
nr. 2 a fost răsplătită la finiș. în 
min. 89. cînd CIUREA a trans
format. impecabil, penaltyul a- 
cordat la hcnțul comis de 
fundașul Gălușcă. cel care Ia un 
sut cu boltă al aceluiași Ciurea 
a respins de Ia „vinclu". ca la... 
volei.
• Gheorghe NICOLAESCU
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La relua- 
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ambele coi 
Iul despri 
de precii 
în faza de 
de finaliza 
tul de rar. 
Intervenții 
limita reg 
impietează 
min. 75 a: 
fază de fo 
nit în ah 
versală“ ș 
fectuos. L 
șuta și M 
Scînteie (i 
rea finișu 
bucureștea 
insistența 
liberă ei 
mingea 
done îi 
RĂDUC1U

F.C.M. 
F.C. C

FLACĂRA 
CORVINUL

OFENSIVA

Stadion Flacăra; teren foarte 
bun; timp înnorat; spectatori — 
circa 6.000. Șuturi: 27—2 (pe 
poartă: 11—2) Cornere: 7—1. A 
marcat ENE (min. 47).

FLACARA: Dohot 6 — G. Radu 
7, Ene 8, Butufei 7, Nistor 7 — 
C. Pană 7,5, Dragnea 7, Beldie 6 
(min. 87 Nica), D. Sava 6 — Lala
5 (min. 68 Tirchineci 6), Văidean 
7,5.

CORVINUL: ioniță 7 — Strola
6 (min. 61 Prigorie 6), Mărginean 
6, Dubinciuc 7, Bejenaru 7 — 
Nicșa 5, Petcu 7, Klein 7,5 — 
Suciu 6, Cojocaru 5 (min. 52 
Hanganu 6), Burlan 5.

A arbitrat bine V. Alexandru; 
la linie: p.D. Manole (ambii din 
București) șl C. Corocan (Reșița).

Cartonașe galbene: DUBIN
CIUC, VĂIDEAN. KLEIN, IONI- 
ȚA. BURLAN.

La speranțe: 3—3 (2—1).
® i

MORENI, 11 (prin telefon). 
Dornică să continue seria evo
luțiilor și victoriilor pe pro
priul teren, echipa locală s-a 
lansat de la începutul partidei 
într-o susținută ofensivă, avîn- 
du-1 ca principal animator pe 
Văidean. Jocul s-a derulat ast
fel în majoritatea timpului spre 
careul hunedorenilor, care s-au 
văzut nevoiți să opună o apă
rare supranumerlcă și destul 
de fermă. Ceea ce nu i-a îm
piedicat totuși pe... morenari, 
oare au atacat în viteză și 
spectaculos, pe ambele flancuri, 
să-și creeze suficiente ocazii 
favorabile de gol. Dar, des
chiderea scorului s-a cam 
lăsat așteptată. Gazdele au 
ratat în prima jumătate 
a meciului chiar și din 
cele mai clare poziții, cum s-a 
întîmplat de pildă în min. 30, 
cînd Lala, de la numai cîțiva 
metri, a reușit „performanța" 
de a expedia mingea peste 
poarta goală ! Sau în min. 37, 
cînd același Lala, după ce min
gea revenise din bară, la un 
puternic șut al lui Ene, a tri
mis-o din nou pe lîngă poartă. 
Alte bune ocazii au fost irosite 
în min. 8 (frumoasă acțiune a 
lui Văidean, încheiată cu un

SUSȚINUTĂ
șut pe lîngă poartă), min. 28 
(șut imprecis a lui D. Sava).

Golul avea, totuși, să cadă 
imediat după reluare, în min. 
47, cîpd, la un atac prelungit 
al localnicilor, Dragnea i-a dat 
o inteligentă pasă înapoi Iui 
ENE și acesta a șutat cu sete 
din marginea interioară a ca
reului, mareînd imparabil. Jo
cul a curs și după aceea în 
favoarea gazdelor, dar nu au 
reușit să-și mărească avantajul, 
deși ocaziile nu le-au lipsit, 
cele mai limpezi fiind acelea 
din min. 58 și 89, cînd Ioniță 
a intervenit excelent la șutu
rile lui C. Pană și D. Sava.

în ceea ce îi privește pe hu. 
nedoreni, în apărare replica 
lor a fost destul de dîrză, în 
ofensivă ea s-a situat rla un 
nivel mojiest. De altfel ei nu 
au periclitat aproape deloc bu
turile adverse. Victorie meri
tată într-un joc disputat, dar 
cu momente de nervozitate.

Constantin FiRANESCU
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0 SCHIMBARE INS
PLOIEȘTI, 11 (prin telefon). 

Cum din etapa a 3-a n-a mai 
cunoscut bucuria victoriei, for
mația ploleșteană a apăsat pe 
accelerator, în mod firesc, chiar 
de la primele schimburi de ba
loane. Și avea să modifice ta
bela de marcaj foarte rapid, în 
primul minut de joc, cînd CR. 
ENE a sancționat de la circa 
10 m o bîlbiială a defensivei ti
mișorene. Stimulat de reușită, 
„U“-le gazdă atacă și în conti
nuare. dar nu mai izbutește să 
străpungă „rețeaua de sîrmă 
ghimpată" din preajma careului 
lui Moise, decît o singură dată, 
in min. 19, cînd, în urma unul 
„un-doi" cu Purcăreață, Cr. Ene 
ratează copilărește, șutind peste 
„transversală" de la 12 m. Aceasta 
avea să fie ultima situație de 
gol la cele două buturi, pentru 
că pînă la finele primei jumătăți 
a partidei jocul este „cenușiu", 
cu mylte inexactități și faze con
fuze. în atac, formația oaspete 
practic n-a contat, pentru că, pe 
de o parte, defensiva ploleșteană

n-a slăbi 
furile ac 
parte per 
capăt di 
porți, mi 
„alimenta 
cei dim i

La 
se „Jhin 
intrarea 
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OCAZII RATATE DE OASPEȚI
PITEȘTI, 11 (prin telefon). 

Această partidă, cap de afiș, a 
stîrnit, firesc, un mare interes 
în localitate. Un ac dacă s-ar 
fi aruncat în tribune n-ar fi 
avut loc unde să cadă ! Timpul 
— excelent pentru fotbal. Jocul 
tehnic al Stelei a curs frumos 
de la început, dar F.C. Argeș 
a echilibrat meciul prin rapide 
șarje în atac. După ce Ignat 
(min. 10), la centrarea lui 
Voicu, de pe dreapta, a trimis 
cu _ capul peste „transversală", 
acțiunile ofensive ale echipei 
campioane s-au întețit. Meciul 
are tempo, este plăcut, Steaua 
devine periculoasă în atac. 
Astfel, în min. 20, Ia al doilea 
corner consecutiv executat de 
Lăcătuș de pe partea stingă. 
Speriatu respinge balonul, care 
ajunge la Rotariu și acesta, de 
la circa 12 m, trimite puternic 
peste bară, risipind prima mare 
ocazie a echipei sale. După 4 
minute notăm „angajarea" ex
celentă a lui Ungureanu în 
atac de către Bblonl, Speriatu 
este fentat de fundașul roș- 
albaștrilor, dar stelistui se duce 
într-un unghi mort, de unde 
nu se mai poate înscrie. în 
aceleași minute, replica 
promptă a piteștenilor — Jurcă 
a fost aproape de gol, însă Li
liac a trimis, in extremis, în 
corner, într-o fază deosebit de 
critică. Boloni este omnipre
zent, împinge mereu mingile 
în atac, însă lipsa de inspirație 
a lui Pițurcă și ofsaidurile pro
vocate de „linia" piteștenilor 
(la cursele debordante ale lui 
Lăcătuș), îl fac pe Speriatu să 
stea liniștit între buturi.

La reluare jocul a crescut în 
intensitate și suspansuri, 1a 
poarta lui Speriatu, fiindcă 
Steaua, mai mereu la cîrma jo
cului, a forțat deschiderea sco
rului. Chiar în minutul 47 
Pițurcă, la pasa lui Lăcătuș, 
a pătruns perpendicular pe 
poartă în careu, dar a șutat 
slab și Speriatu a atins puțin 
balonul, care s-a dus ușor pe 
lingă bară. Treî minute

C
F.C. ARGEȘ 

STEAUA
0 
o

teren foarte 
spectatori — 

circa 22 000. Șuturi: 7—9 (pe poar
tă: 3—4). Cornere: 5—7.

F. C. ARGEȘ: Speriatu 7 
Voicu 6. Pîrvu 6. Stancu 7. 
du ard 6 — Badea 6. Ștefan 
Bănută 7. Ignat 5 — Jurcă
(min. 50 D. Zamfir 6). Radu 
5.5 (min. 75 Bălută).

STEAUA: Liliac 7 — Dan Pe
trescu 7. Cireașă 6. Belodedici 
7.5. Ungureanu 7 — Stoica 6. Ro
tarii! 6 (min. 70 Majaru 5). Bo- 
ldni 7.5. Hagi 6 — Lăcătuș 7. Pi- 
turcă 5.

A arbitrat foarte bine Adrian 
Porumboiu (Vaslui) : la linie: V. 
curt (Constanta) si S. Panteli- 
monescu (BoMești-Scăeni).

Cartonase galbene: IGNAT. 
beasa.

La speranțe: 3—1 (2—0).

Stadion „1 Mai": 
bun: timp înnorat:

7.

E-
7.
5

II

CI-

tîrziu, Pițurcă ratează din nou, 
pentru ca în min. 58 Liliac să 
aibă o excelentă intervenție, 
în stilul său caracteristic, la 
șutul puternic al lui Radu II. 
Se face în continuare o mare 
risipă de forțe, dar, pînă la 
urmă, tabela de marcaj rămîne 
nemodificată, rezultatul dez- 
avantajînd echipa campioană, 
care n-a reușit să-și fructifice 
situațiile de gol.

Stelian TRANDAFIRESCU

MULTE ATACURI

mai

AȘTEPTĂRI IJ
toate capitolele, în toate 
partimentele, pe toate

com- 
zonele 

terenului, și în’dreptîndu-se spre 
un succes care, prin propor
țiile scorului, a depășit toate 
așteptările. Pînă la pauză,
F'C.M. Brașov a mai marcat
prin același TERHEȘ (min. 41) 
și prin AVADANEI (min. 45), 
golul al 2-lea al Iul Terheș a- 
vînd să fie cel mai frumos al 
meciului, realizat printr-o exe
cuție măiastră, vîrful de atac 
al gazdelor trlmițînd balonul 
pe spate și din unghi „închis" 
la vinclu.

Repriza secundă a fost și mai 
evident la discreția gazdelor, 
ajutate și de faptul că în locul 
neinspiratului Ciurea a apărut, 
în poarta Oltului, și mai... ne
inspiratul Anghel. Acesta a 
avut părți însemnate de vină 
Ia golurile 4 (BARBU, min. 55), 
5 (AVADANEI min. 75) si 7 
(E. MOLDOVAN, min. 88), de- 
reglînd si mai mult mecanismul 
unei echipe care a prins o zi 
cu adevărat foarte slabă. Stă- 
pînă pe situație, harnică, inspi
rată, 
băgat 
(golul 
min.
mare 
dărnicie de un public 
parcă nu-i venea să creadă. 
Lui F. C. Olt nu i-a rămas în 
aceste condiții decît meritul 
minim de a fi jucat tot timpul 
deschis și sportiv. Ea a plătit 
însă cît se poate de scump de
sele și flagrantele erori din a- 
părare. comise îndeobște de cei 
doi portari.

formația brașoveană și-a 
adversarul în „corzi" 

6. s-a datorat lui KISS, 
81) închcgînd faze de 
spectacol, aplaudate cu 

căruia

Victoria a confirmat că se 
află pe o linie ascendentă, e- 
voluînd ieri la un bun nivel 
și cîștigînd, destul de lejer, în 
fața feroviarilor. Jucătorii Vic
toriei au deschis destul de re
pede scorul (NUȚĂ, min. 3) și 
se părea că vom consemna un 
rezultat de... handbal, dar a- 
ceștia au redus turația motoa
relor și giuleștenii au profitat. 
Ei au echilibrat jocul și, pe
rioade mai îndelungate pînă la 
pauză, au inițiat multe faze 
frumoase, prin Goanță, Dră- 
ghici și Țîră

După pauză, aspectul jocului 
s-a schimbat complet. Victoria 
a trecut la cîrmă, a combinat 
frumos, jucătorii săi creînd o 
suită de situații favorabile, 
dintre care două s-au trans
format în goluri. între minu
tele 46 și 60, înaintașii Victo
riei au obținut trei lovituri de 
colț, care au rămas fără rezul
tat pe tabelă, precum și o suită 
de ocazii ratate. Tonul l-au 
dat Nuță (luft) și Caciureac 
(șut peste poartă) la o cen
trare a lui Augustin (min. 50); 
în min. 51, același Caciureac, 
de la circa 12 m, a greșit de 
puțin ținta; după alte două mi
nute, Țălnar, din aceeași pozi
ție, l-a imitat pe colegul său; 
în sfîrșit, în min. 59, Nuță l-a 
servit „ca la carte" pe Augustin, 
infiltrat în careu printre fun
dașii centrali adverși, dar a- 
cesta a șutat slab și Mânu I a 
reținut balonul. în minutul 66 
Rapid a rămas în 10 jucători: 
Dumitru șl Bacoș au primit 
cartonaș galben, pentru trage
re de timp și proteste, ultimul 
l-a insultat pe arbitru și, fi
resc, a primit cartonașul roșu. 
Pînă în final, Victoria a con-

IOANIȚOAIA

PETROLUL 
„POLI" TIM.

teren bun;Stadion Petrolul; ("'... '___ ,
timp înnorat; spectatori — circa 
10.000; Șuturi: 14—5 
5—3). Cornere: 7—4.
CR. ENE (min. 1), 
VLATANESCU (min.

PETROLUL: Jipa 6
(min. 70 Hîncu 6), Pitulice 6, Pa- 
nalt 6, P. Gușe 5 — 0. Grigore 
6, Ruse 6, Drăgan 6, I. Gușe 5 
(min. 75 I. Nlcolae) — Purcărea- 
ță 5, Cr Ene o.

„POLI"' Molse 6 — Pascu 6, 
Crăciun 6, Oancea 6, Varga 7 — 
Manea 5 (min. 46 Vlătănescu 7), 
Neagu 6, Oloșutean 6 (min. 85 
Vușcan), Bozeșan II 6 — China 
6, Ilcu 6.

A arbitrat bine M. Neșu (Ora
dea); la linie: I. Velea (Craiova) 
și T. Chelu (Giurgiu).

Cartonase galbene: MANEA,
PANCU.

La speranțe: 3—0 (2—0).

centrarea sa pe jos, înapoi, fi
ind reluată în plasă de VLATA
NESCU : 1—1.

Mihai CIUCA

(pe poartă: 
Au marcat; 

respectiv 
85).
— Pancu 5

PUTERNICELE CONTRAATACURI GALAJENE
tat de ltalea, pînă Ia linia de 
fund, a fost continuat cu o 
centrare „ca la carte" și, complet 
liber, CHIVU a îndeplinit o 
simplă formalitate, ridicînd 
scorul Ia 2—0 pentru echipa sa. 
Așa au cîștigat gălățenii. după 
ce, pînă în aceste ultime 10 
minute. Sportul Studențesc 
s-a cam jucat cu ocaziile, ra- 
tînd prin Iorgulescu (min. 20), 
Coraș (min. 29) și mai ales în 
repriza secundă prin Cristea 
(min. 48), Țîrlea (min. 50), 
Pană (min. 67) și Coraș (min. 
79). Și, cum ocaziile se răz
bună, au urmat acele contra
atacuri prin care Oțelul a rea
lizat a cincea victorie consecu
tivă în actualul campionat, în
tre care două în deplasare...

Laurențiu DUMITRESCU

Existau suficiente premise 
pentru o partidă de bun nivel 
tehnic în „Regie". Sportul Stu
dențesc, vizînd primul ei succes 
în campionat, venea după o ca
lificare spectaculoasă in Cupa 
U.E.F.A., iar Oțelul se alinia la 
startul acestui meci după patru 
victorii consecutive. Și am
bele echipe aveau să lupte pînă 
la epuizare pentru a-și trece în 
cont cele două puncte. Pînă la 
urmă șansa a surîs oaspeților, 
care, apărîndu-se grupat, cu e- 
xaotitate și cu o tenacitate re
marcabilă, și-au văzut în
cununate de succes două tă
ioase contraatacuri, declanșate 
în momente cînd Sportul Stu
dențesc asedia pur și simplu 
careul lui Călugăru. Dar, în- 
chizînd foarte bine toate culoa
rele, Oțelul a avut în trio-ul de 
mare forță și luciditate Agiu 
— Burcea — Ralea, un „traseu" 
pe care s-au declanșat acțiuni 
rapide, neiertătoare, ca cele 
din care s-au marcat golurile. 
Primul, în min. 80 : Ralea, lan
sat pe diagonală, a insistat, a 
pătruns in careu, Bucico l-a 
faultat, arbitrul a dictat lovitu
ră de Ia 11 m pe care a execu
tat-o ANTOHI pe... mijlocul 
porjii, însă Voicilă plecase în 
stingă 1 Bucureștenii s-au a- 
runcat spre poarta Oțelului, fără 
luciditatea necesară însă și, în 
min. 88, un nou contraatac pur-

SPORTUL STUD. 0 
OȚELUL 2 (0)

Stadion Sportul Studențesc; te
ren bun 1 timp excelent pentru 
fotbal ; spectatori — circa 9.000. 
Șuturi : 13—8 (pe poartă : 6—5). 
Cornere : 13—5. Au marcat: AN
TOHI (min. 80 — din penalty) 
și CHIVU (min. 88).

SPORTUL STUDENȚESC : Voi- 
cilă 6 — M. Marian 5, M. Popa 
5, Bucico 5 — Pană 5 (min. 68 
Munteanu II 5), Cristea 6, Polo- 
g>ea 5 (min. 46 Bozeșan I 6), Co
raș 5, Stănici 6 — Iorgulescu 5, 
Țîrlea 5.

OȚELUL : Călugăru 7 — Nlcoa- 
ră 7, Anghelinei 7, Agiu 7, G. 
Popescu 7 — M. stan 7, Mâstă- 
can 6 (min. 85 Sandu), Burcea 
8 — Ralea 8. Antohi 7, HanghiUiC 
6 (min. 59 Chivu 7).

A arbitrat foarte bine I. Tăr. 
can (Tg. Mureș) ; la linie : C. 
Gheorghe (Suceava) și I. Nicu- 
lițo v (Focșani).

La speranțe : 1—1 (1—1).

IERI, ÎN ETAPA A 7-a A DIVIZIEI B
SERIA I ___________________________ ______________ __
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — PRA

HOVA C.S.U. PLOIEȘTI 2—0 
(1—0). Au marcat: Susanu (mln. 
22) si Vasilache (min. 73).

FEPA ’74 B’RLAD — UNIREA 
FOCȘANI 0—0.

POLITEHNICA IAȘI — UNIREA 
slobozia 3—0 (0—0). Au In

SI • •• TREI GOLURI
VICTORIA 
RAPID

3 (1)
0 (0)

Stadion Victoria; teren foarte 
bun; timp frumos; spectatori — 
circa 6.000. Șuturi: 23—7 (pe 
poartă: 7—2). Cornere: 7—2. au 
marcat: NUȚĂ (min. 3), TANA- 
SE (min. 71, autogol) și V. ENE 
(min. 85).

VICTORIA: Nițu 6,5 — Comă- 
nescu 6, C. Solomon 6, Mirea 7, 
Topolinschi 6 — V. Cojocaru 7, 
Augustin 7, Caciureac 6 (min. 53 
V. Ene 7) — Vaișcovici 7, Nuță 
7 (min. 82 Stere) Țălnar 7.

RAPID: Mânu I 5 — Marinescu 
6, M. Grigore 6, Tănase 5, Bacoș 
3 — Drăghici 6, Șt. Popa 5 (min. 
62 Pistol 5), Dumitru 6, Gonță 6 
— Damaschln II 5, " ‘~
68 Vameșu 5).

A arbitrat foarte 
trescu ; la linie: M. 
bil din București) și Gr. Maca- 
vel (Deva).

Cartonașe galbene: CACIU
REAC, TOPOLINSCHI, DUMITRU, 
BACOȘ.

Cartonașe roșii: BACOȘ (min. 66). 
La speranțe: 3—1 (1—1).

tinuat să domine, să combine 
frumos și astfel să-și creeze 
alte situații favorabile de a 
marca. în min. 71, Vaișcovici a 
făcut o cursă, cum a mai făcut 
de multe ori pe parcursul me
ciului, a centrat în careu și 
fundașul TANASE a trimis ba
lonul în propria poartă: 2—0. 
După alte două mari ocazii ra
tate de C. Solomon (min. 79) și 
Augustin (min. 81), noii intrați 
în formația Victoriei au stabi
lit scorul final, în min. 85: 
Stere a făcut o cursă scurtă pe 
partea stîhgă, a intrat în ca
reu, a centrat și V. ENE, din 
fața porții, a introdus balonul 
in plasă: 3—0.

Pompiliu VINTILA

Țîră 5 (mln.

bine D. Pe- 
Do ne ea (am-

DUPĂ 0 INSISTENTĂ DOMINARE
A.S.A. TG. MUREȘ 
„U- CJ.-NAPOCA'

2 (0)
1 (1)

Stadion „Municipal" 
bun ; timp . frumos ;
— circa 10.000. . Șuturi : __ _ 
poartă : 9—2). Cornere : 5—1, 
marcat : CIORCERI 
IVAN (min. 78), 
NAI (min. 45 — 
la 11 m).

A.S.A. : Vodă 
Botezan 7, Jenei 
Erosz 8, A. r ____ .
Ciorcerl 7 (min. 89 Dorobanțu), 
Albu 5 (min. 65 Lucian Moldovian 
6), Craiu 7.

„U“ : Cavai 7 — Meszaros 6, 
Neamțu 6, Ciocan 6, Dobrotă 6
— Laurențiu MoMovan 6 (min. 84 
Biro I), Feșnic 5 (min. 86 Boeru), 
Mujnai 7, Bucur 5 — Cîmpeanu 
H 7, Cadar 6.

A arbitrat bine M. Stoeneseu ; 
la linie : J. Grama (ambii din 
București) și L. Măeran (Brașov).

Cartonașe galbene : BOTEZAN, 
BUCUR.

La sperantf : 2—1 (1—1).

‘ ; teren 
spectatori 
20—5 (pe 

. ; 1. Au 
(min. 48), 

respectiv MUJ- 
din lovitură de

5 — Szabo
7, Fodor 6 

Stoica 8. Ivan 7

6,

TG. MUREȘ, 11 (prin telefon). 
De la începutul meciului a fost 
evidentă partitura tactică a celor 
două echipe. A.S.A. Tg. Mureș, 
dețiinînd inițiativa, a declanșat în 
serie atacuri poziționale, în vre
me ce clujenii îșl fixaseră cele 
două penetrante vîrfuri (Cîmpea- 
nu II și Ca dar) în pozițiile cele 
mai avansate. Aceasta a fost fi
zionomia întîlnjrii în rxri-ma ei 
parte, numai că, în ciuda nu
meroaselor acțiuni spre poarta 
lui Caval, mureșenii nu reușeau 
să-și creeze mari situații de gol. 
Notăm, totuși, în min. 9 — lo
vitură liberă Sotica în „zid“ șl 
intervenție de ultim moment a 
apărării clujene ; min. 16 —

centrare Craiu, respinsă cu difi
cultate de Caval ; mln. 29 — ex
celentă poziție Ciorcerl în careu, 
dar el Intîrzie să șuteze ; min. 
34 — Meszaros degajează aproa
pe de pe linia porții. Minutul 36 
a anunțat periculozitatea contra
atacului clujean, dar șl ezitările 
portarului Vodă : Cîmpeanu II, 
bine lansat, profită de indecizia 
portarului gazdelor și e pe punc
tul de a înscrie, dar goal-keeper- 
ul mureșean îl faultează la apro
ximativ 17 m de buturile sale. 
Lovitura liberă executată de 
CîmiDeanu II trimite balonul pe 
lingă stilpu’ cin dreapta al por
ții gazdelor. în min. 45, Mujnal 
ii trimite o pasă excelentă lui 
Cîmpeanu II, care pătrunde de
cis, Vodă este din nou nehotărît 
șl îl faultează, de data aceasta, 
pe vîrful oaspeților în careu. 
Penaltyul este transformat cu 
siguranță de MUJNAI : 0—1.

Deși intrată sub povara acestui 
handicap la vestiare, formația 
gazdă apare remontată după pa
uză și pornește acțiuni decise și, 
de data aceasta, mult mal rapid 
concepute. In min. 46, Cavai In
tervine la centrarea Iul Craiu, 
dar două minute mai tîrzlu, la 
lovitura liberă executată de A. 
Stoica, el respinge cu dificultate 
puternicul șut al mijlocașului 
mureșean și CIORCERT, care ur
mărise atent faza, venit ta vi
teză, expediază balonul ta plasă: 
1—1. Emoții pentru suporterii 
locali în min. 52, cînd Vodă In
tervine în ultimul moment în fața 
lui Mujnai. Golul victoriei II con
semnăm în mln. 78 : lovitură de 
colț executată de A. Stoica șl 
reluare puternică din voleu, sub 
„transversala" porții clujene, au
tor IVAN. Așa s-a scris scurta 
istorie a acestei meritate victo
rii mureșene.

Eftimie IONESCU

scris: Burdujan (mln. 65 din 11 9.
m si 68) si Croitoru (min. 75) 

ȘIRETUL PAȘCANI — C.F.R.
10-11.

PAȘCANI 2—1 (1—1). Autorii go 12.
lurilor: Caramalău (min. 25 — 13.
autogol) si Spiridon (min. 74). 14.
respectiv Covrig (min. 36 — 15.
autogol). 16.

INTER VASLUI — F.C.M. DEL 17.
TA DINAMO TULCEA 2—1 (0—1). 18.

1. FC C-ȚA
2. Steaua Mizll
3. „Poli" Iași
4. Unirea Focs
5. FCM Brăila 

6- 7. Prahova
Șiretul Pașc. 
CS Botoșani 
FCM Della 
Ceahlăul 
Unirea Slob. 
Met. Plopeni 
FEPA ’74 
Inter Vaslui 
Gloria Buzău 
Petrolul Br. 
CFR Pașcani 
Ol. Rm. S.

7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7
7

2 1 
1 2
1
3
2
0
0 
0
1
1
1
o
2
0
3
1

2
1
2
3
3
3
3
3
3
4
3
4
3
4
5
5

6-
9-
4-
5-
9-

Au marcat: Cojocaru (mln. 61 din 
11 m) si Clonu (mln. 79). res- 
pectiv Rotaru (mln. 23).

PETROLUL BRĂILA — OLIM
PIA RM. SARAT 3—0 (0—0). Au 
înscris: I. Nicușor (mln. 50), Oaie 
(mln. 78) și Ciobotariu (min. 80).

C. S. BOTOȘANI — F.C.M. PRO
GRESUL BRĂILA 2—1 (1—1).
Autorii golurilor: State (min. 19 
din 11 m) si Iepure (min. 81). 
respectiv Darie (min. 8).

F. C. CONSTANTA — META
LUL PLOPENI 2—1 (2—1). AU

ETAPA VIITOARE (duminică __________  _________ _____ ___
namo Tulcea — Petrolul Brăila, Metalul Plopeni — Inter Vaslui, 
Olimpia Rm. Sărat — Politehnica Iași, Unirea Focsani — F. C. 
Constanța, F.C.M. Progresul Brăila — FEPA ’74 Bîrlad’, Steaua Mi
zll — C.S. Botoșani, Prahova C.S.U. Ploiești — Gloria Buzău, 
C.F.R. Pașcani — Ceahlăul P. Neamț, Unirea Slobozia — Șiretul 
Pașcani.

SERIA a ll-a

BUCU- 
Ene

C. S. 
în- 
pe-

Si Zahiumarcat: Blrbora (min. 2)
(min. 39), respectiv Moldoveanu 
(min. 35). •

GLORIA BUZĂU — STEAUA 
MIZIL 2—2 (0—2). Au înscris:
Ursa (min. 70) si Stan (mln. 73 
din 11 m). respectiv Radu (min. 
32) si Grigore (min. 47).

Relatări de la C. Rusu. C. Bur- 
gelea. Al. Nour, C. Enea. M. 
Florca. M. Iorga. S. Ungurcanu. 
C. Popa. D. Soare

18 octombrie) : F.C.M. Delta Di-

din 11

1. JIUL 7 5 0 2 16- 4 10
2. Pandurii 7 4 2 1 15- 6 10
3. Electroputere 7 4 1 2 16- 8 9
4. Inter Sibiu 7412 7-6 9

5-6. Tractorul Bv. 7 4 0 3 6- 6 8
Sp. Mun. SI. 7 4 0 3 8- 8 8

7. AS Drobeta 7322 11-13 8
8. Gaz Metan .7403 10-14 8
9. Chimia 7313 14-11 7

10. ICIM Brașov 7232 4-3 7
11. Sp. „30 Dec.** 7 3 1 3 7- 7 7
12. Electromureș 7232 6-8 7
13. CS Tîrgoviște 7 2 2 3 6- 8 6
14. Mec. Fină 7 3 0 4 5-12 6
15. Autobuzul 7 2 1 4 5-10 5
16. Sp. Mun. Car. 7124 6-9 4
17. Metalul Buc. 7124 5-10 4
18. Prog. Vulcan 7115 5-9 3

ml. ,res-

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — AUTOBUZUL 
REȘTI 1—0 (1—0). A marcat 
(min. 5 — autogol).

TRACTORUL BRAȘOV — 
TlRGOVIȘTE 1—0 (0—0). A 
scris Hintea (min. 30 din 
naltv).

METALUL BUCUREȘTI — E- 
LECTROMUREȘ TG. MUREȘ 0—0.

SPORTUL „30 DECEMBRIE" — 
I.C.I.M. BRAȘOV 1—0 (0—0). A
maroat Nignea (min. 70).

CHIMIA RM. VÎLCEA — ME
CANICA FINA BUCUREȘTI 2—0 
(1—0). A marcat: Mangalagiu 
(min. 63 si 84).

A. S. DROBETA TR. SEVERIN 
— SPORTUL MUNCITORESC CA
RACAL 3—1 (0—0). Au înscris:
David (min. 57 din penalty si 7.9) 
si Pavel (mln. 89). respectiv 
Năuiu (min. 56).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
INTER SIBIU 3—1 (1—0). Autorii 
golurilor: Bită (min. 3 si 55) si 
Calafețeanu (mln. 67). respectiv 
Gîngu (min. 73 din 11 m).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — GLORIA PANDURII 
tg. Jiu 1—2 (0—X). Au marcat:

ETAPA VIITOARE (duminică
Sportul ■' — ..
Vîlcea, 
vlște — 
verin, 
I.C.I.M.
Progresul Vulcan București, Gloria Pandurii Tg. Jiu 
putere Craiova

Bolborea tmin. 81 
nectiv Frimu (min. 3) si Paras- 
chiv (min. 59).

JIUL PETROȘANI — GAZ ME
TAN MEDIAS 2—0 (1—0). Au în
scris: Szckeli (min. 40) si Las- 
coni (min. 65).

C. Bughea. P. 
Ștefan. P. Radu. 
Focșan. Th. Ște-

Relatări de la 
Dumitrescu. N. 
D. Rosianu. M. ______ ...
fănescu, P. Zaharia, I. Zamora.

18 octombrie) : Inter Sibiu — 
Muncitoresc Slatina, Autobuzul București — Chimia Hm. 
Mecanică Fină București — Tractorul Brașov, C.S. Tîrgo- 
Jiul Petroșani. Gaz Metan Mediaș — A.S. Drobeta Tr. Se- 
Sportul Muncitoresc Caracal _ sportul ..30 Decembrie", 
Brașov — Metalul București. Electromureș Tg. Mureș — 
- — - - ■■ ■ — - — Electro-

SERIA a lll-a
MINERUL BAIA SPRIE — 

ARMĂTURA ZALĂU 1—1 (1—1).
Au marcat : Micloș (min. 22), 
respeotiv Mlculăuț (min. 21).

METALUL BOCȘA — CHIMICA 
T1RNĂVENI 7—1 (5—0). Au în
scris : Rus (min. 1), Ormenișan 
(min. 21, 33, 38 și 82) șl Neagu 
(min. 44 șl 63), respectiv Măr- 
glneanu (min. 53).

U. T. ARAD — OLIMPIA SATU 
MARE 4—3 (2—9). Autorii golu
rilor : Negrău (min. 8 și 38),
Țirban (mln. 82) și Cheregi (mln. 
85), respectiv Szenes (mln. 52 și
68) șl Czirbus (min. 73).

GLORIA REȘIȚA — DACIA 
MECANICA ORAȘTIE 1—0 (1—0).

A marcat Pănescu (mln. 10).
VICTORIA F.I.U.T. CĂREI — 

C.S.M. REȘIȚA 2—0 (1—0). A În
scris Szeleșl (mln. 26 și 79).

A.S.Ă. PROGRESUL TIMIȘOA
RA — GLORIA BISTRIȚA 1—1 
(0—1). Autorii golurilor : Dudaș 
(min. 70), respectiv Botnarciuc 
(min. 30 — autogol).

C.I.L. SIGHET — STRUNGUL 
ARAD 3—1 (1—1). Au marcat :
Scripcaru (mln. 13), Podeanu 
(min. 72) șl Șulea (min. 88), res
peotiv Petrescu (min. 29).

F. C. BIHOR — F. C. MARA-
ETAPA VIITOARE (duminică

1. FC BIHOR 7 6 1 0 18- 3 13
> 2. U.T.A. 7 4 2 1 16- 6 10

3. Met. Bocșa 7331 14- 6 9
4. Gloria B-ța 7 3 2 2 14- 5 8
5. Vict. Cărei 7 4 0 3 9- 5 8
6. Armătura 7 3 2 2 8- 8 8
7. CSM Reșița 7403 5-9 8
8. Gloria Reșița 7313 7-8 7
9. Olimpia S.M. 7 * 2 3 11- 9 6

10. AS Paroșenl 7 2 2 3 10- 9 6
11-12. Minerul B.S. 7 2 2 3 6-8 6

CIL Sighet 7223 8-10 6
13-14. FC Maram. 7223 7-11 6

Strungul 7304 9-13 6
15. Progr. Timiș. 7223 5-12 6
16. Dacia Orăștie 7214 7-8 5
17. Chimica Tirn. 7 2 0 5 7-18 4
18. Sticla Turda 7 2 0 5 5-18 4

MUREȘ 3-« (1—0) . Au înscris ’
lie (min. 7 din 11 m), O. Lazăr 
(min. 66) și Georgescu (min. 78).

A. S. PAROSENI VULCAN — 
STICLA ARIESUL TURDA 5—1 
(2—0). Autorii golurilor : Matuta 
(min. 11 șl 42), Băltaru (min. 48 
din 11 m), Crăciun (min. 51), Vi- 
șan (mln. 84), respectiv pașca 
(min. 65).

Relatări de la O. Nem-Ș, T. 
Țăranu, O. Berbecaru, P. Fuchs, 
F„ Herman, St. Marton, 1. Mih- 
nea, I. Ghișa, V. Purice.

_______ __________ ._________ 18 octombrie) : Dacia Mecanica 
Orăștie — Minerul Baia Sprie, Olimpia I.M.U. Satu Mare — Gloria 
Reșița, Gloria Bistrița — U.T. Arad, Sticla Arîeșul Turda — A.S.A. 
Progresul Timișoara, C.S.M. Reșița — C.I.L. Sighet, F.C. Maramu
reș — Victoria F.I.U.T. Cărei, Chimica Tirnăveni — A.S. Paroșenl 
Vulcan, Strungul Arad — Metalul Bocșa, Armătura Zalău — F.C; 
Bihor
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LA FETE, POLITEHNICA (la Timișoara), 
1-1 CU O DEBUTANTĂ, METALUL SALONTA!

Simbătă și duminică s-au desfășurat meciurile etapei inaugurale 
a ediției a 39-a a Campionatelor........................... ’ " "
și amănunte :

FEMININ, GRUPA 1-6
OLIMPIA BUCUREȘTI — 

RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 
2—0 : 69—56 (27—23) și 91—60 
(52—33). Dacă în prima zi e- 
chipa feroviară a opus o rezis
tență dîrză pînă la mijlocul re
prizei secunde (52—48 pentru 
adversare), datorită în mare 
măsură junioarelor Adriana 
Cristcscu (în special) și Flori- 
ca Iancu, ieri absența acestora 
a' slăbit inadmisibil potențialul 
formației, care a cedat la o di
ferență surprinzător de mare. 
Nu este mai puțin adevărat că 
Olimpia a făcut un joc mai bun 
decît simbătă, fructificîndu-și 
atacurile poziționale și punînd 
în valoare tehnica și eficien
ta Mălinei Marinache. Un re
proș adresat conducerii tehnice 
a echipei Olimpia : folosirea în 
măsură insuficientă a con
traatacurilor și utilizarea de
loc încurajatoare a tinerelor 
Gabriela și Edith Szoke (am
bele componente ale lotului na
țional de junioare) care, sîm- 
bătă, de pildă, nu au intrat nici 
o clipă în teren. Au înscris : 
Marinache, 21+16, Simioană 
4+28, Cristea 10+14. Stingă 
10+12. Biră 7+3, E. Szoke 0+2, 
Sipoș 5 + 4, Lucia ltus — Țintea 
2+6. D. Popa 10+6 pentru O- 
limpia, respectiv Pîrvan 4+17, 
Vartolomei 0+2, Trică 2+6, Bu- 
durăscu 0+2. Biduianu 6+8, 
Iancu 6+0, Crislescu 17+0, Lef
ter 2+14, Sergan 0+7, Alixan- 
drti 19+4 (Eugenia Popa nu a 
jucat, fiind accidentată). Arbi
tri : Z. Raduly — N. Sdrula și 
C. George — V. Cojocaru. (D. 
STANCULESCU).

UNIVERSITATEA C.S.S. VII
TORUL CLUJ-NAPOCA — 
CHIMISTUL C.S.Ș. RM. VÎL- 
CEA 2—0 : 64—59 (35—21) și
71—44 (39—21). Oaspetele au 
dat o replică dîrză în prima 
partidă, pentru ca în a doua 
clujencele să obțină o vic
torie ușoară datorită jocului ra
pid practicat ș comportării bune 
a Paulei Misăilă. Simbătă s-a 
evidențiat Gabriela Kiss, in 
special prin cele 30 de puncte 
înscrise. „U“ a prezentat un lot 
întinerit față de cel din cam
pionatul trecut. Au marcat : 
Misăilă 5+20, Kiss 30+4, Mora- 
ru 0+9, Popa 0+9, Vereș 8+13, 
Vigh 6+4, Ciugudean 
Manasses 12+12 pentru . .
respectiv Barbu 15+14, Rusă-

Naționale de baschet. Rezultate

nescu 0 12, Nicolescu 4+6, Sa- 
cerdoțeanu 13+2, Petre 11 + 1, 
Stocheci 3 11, Nițulescu 4+18, 
Ionescu 9+0. Arbitri : P. Bara 
și Șt. Toth. (M. RADU — co
resp.).

VOINȚA C.S.Ș. 2 BUCU
REȘTI — POLITEHNICA 
SPORTUL STUDENȚESC C.S.Ș. 
4 BUCUREȘTI 2—0 : 74—65
(27-28) și 61-58 (34—29). Am
bele partide au oferit întreceri 
aprig disputate, cu evoluții 
de scor captivante și cu fina- 
luri de mare atracție. Voința 
s-a impus de fiecare dată toc
mai în momentele hotăritoare, 
în care maturitatea competițio- 
nală trebuia să-și spună cu- 
vîntul. Așa s-a petrecut, de 
pildă, simbătă. cînd din mi
nutul 36, la scorul de 60—60, 
internaționala Ștefania Borș 
a punctat decisiv și a recupe
rat prompt. Echipa Politehni. 
ca. cu o formație mult întine
rită (lipsesc, față de campiona
tul trecut, Mihaela Nctolițchi, 
Maia Zidaru, Carmen Moldo- 
veanu și Doina Prăzaru-Mate), a 
constituit o surpriză plăcută 
prin jocul activ în apărare, 
rapid în atac, disciplinat în an
samblu. ‘
Pandrca,
Narcisa Vasilescu (încă junioa
ră) s-au inegrat în jocul mai 
vechilor echipiere și. în gene
ral, Politehnica promite să re-

Tinerele Gabriela 
Anamaria Gera și

vină în lupta pentru titlu. Au 
marcat : Ștefan 7 + 13, Urogdi 
4+3, Jugănaru 11+5, Filip 20+ 
22, Borș 22+10, Cocîrlan 6+6, 
Apostol 4+2 pentru Voința, 
respectiv Bărăgan 17 + 14, Va
silescu 10 + 4, Pandrca 17 + 15, 
Făgărășanu 5+9, Dăian 11 + 4, 
Gera 5+12. Arbitri : M. Aldea
— M. Oprea și C. Dumitrache — 
N. Constantinescu. (D. STAN- 
CULESCU și P. IOVAN).

GRUPA 7-12
POLITEHNICA C.S.Ș. TIMI

ȘOARA — METALUL I.M.P.S. 
SALONTA 1—1 : 82—78 (44—42) 
și 81—84 (43—44). Frumoasă re
plică dată de oaspete, aflate la 
primele lor meciuri în Divizia 
A. (C. CREȚU — coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — CO
MERȚUL C.S.Ș. TG. MURES 
2—0 : 101—53 (49—26) și 86—66 
(43—36). Jocuri frumoase, vic
torii meritate. Gazdele au fruc
tificat 24 de aruncări de 3 p 
(14+10). Coșgetere : Pali 35 + 25, 
Hînda 33+24. Menihart 12+13 
pentru Voința, respectiv San
dor 13+18, Prăzaru-Mate 
10 + 16, M. Nagy 9+18. Arbitri : 
I. Cernat și I. Varga, (C. GRU
IA — coresp.).

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE
— C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI
2—0 : 63—48 (37—10) și 64—57
(33—22). Coșgetere : Szocs
17+17, Așteleanu 12+21, Bura 
12+9, Szemes 9+13 de la în
vingătoare, respectiv Lanibrino 
18+13, Biasutti 10+20, Micu 
9+8. (Z. KOVACS — coresp.).

LA BĂIEȚI, STEAUA-PESTE 200 DE PUNCTE

3-FO, 
U“ »»U »

ACTUALITATEA
IN TENISUL

INTERNAȚIONAL
MELBOURNE (Agerpres). Re

zultate înregistrate în sferturile 
de finală ale 'turneului interna
țional masculi, de la Brisbane 
(Australia): Eric Jeleu (R.F.G.) 
— John Fitzgerald (Australia) 
7—5, 6—3; Kelly Evernden (Noua 
Zeelandă) — Rămesh Krishnan 
(India) 7—6, 6—1.
NEW YORK, 11 (Agerpres). tn 

sferturile de finală ale turneului 
de la Scottsdale (Arizona) au 
fost consemnate următoarele re
zultate: Brad Gilbert — Johan 
Kriek 6—2, 6—4; David Pate — 
Kevin Curren 6—2, 7—6; Eliot 
Teltschcr — Petei’ Lundgren 3—6, 
6—3, 6—4; Michael Chang — Jorge 
Lozano 6—4. 6—1.

WASHINGTON, 11 (Agerpres). 
In turneul demonstrativ de te
nis de la Atlanta (Georgia) Ivan 
Lendl l-a învins cu 6—0, 6—4 pe 
Mlloslav Mecir, iar John McEnroe 
l-a întrecut cu 6—2, 6—3 pe Mi
chael Pernfors.

WASHINGTON (Agerpres). In 
turneul masculin do la Atlanta 
(S.U.A.), jucătorul american 
Jimmy Connors l-a eliminat cu 
4—6, 7—5, 6—3 pe suedezul Ste
fan Edberg.

MUNCHEN (Agerpres). tn ca
drul turneului feminin de la 
Mainz, Steffi Graf (R.F. Germa
nia) a eliminat-o cu 6—3, 6—2 pe 
compatrioata sa Bettîna Bunge.

MASCULIN, GRUPA 1-6
STEAUA — I.C.E.D. C.S.Ș. 4 

BUCUREȘTI 2—0 :, 105—81
(55—51) și 97—64 (50—32). In 
primul joc, timp de aproape 30 
de minute echipa I.C.E.D. a ți
nut pasul cu campionii țării, 
elocventă fiind în acest sens 
evoluția scorului : Steaua — 
I.C.E.D. 6—12 (min. 3), 
(min. 5), 17—17 
(min. 10), 43—48 
(min. 23), 63—63 
care Steaua s-a 
în mare măsură 
înscrise de Cernat, Ermurache 
și Opșilaru, bunel conduceri 
asigurate de Brănișteanu, pre
cum șl superiorității în lupta 
sub panouri creată mai ales 
de Reisenbuchler șl Opșitaru. 
Baschetbaliștii de la I.C.E.D. 
au avut o comportare bună atî- 
ta vreme cit s-au apărat orga
nizat și cu ambiție, adică pînă 
spre final, cînd și eliminarea 
lui Popa (5 faulturi) le-a dimi
nuat posibilitățile. Ieri steliștii 
și-au Impus superioritatea încă 
din prima repriză. Au marcat: 
Cernat 22+7, Ermurache 25+8, 
Ardelean 4+6, Reisenbuchler 
8+12, Cristescu 2+2, CI. Mun- 
teanu 0+2, Căpușan 10+14, Op
șitaru 15+16, Netolițchi 0+7, 
Chirie 0+6. Brănișteanu 17+7, 
V. loan 2+10 pentru Steaua, 
respectiv Popa 18+15, Pisări- 
că 6+1, Pintea 4+0, Mihalcea 
8+5, C. loan 10+5. Mădirjac 
9+15, Costin 3+0, Ciocan 0+3, 
Voicu 1 + 4, Grădișteanu 2+2, 
Pogonaru 20+14. Arbitri : I. 
Antonescu — N. Constantinescu 
și Fi. Baloșescu — M. Oprea.

DINAMO BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 2—0 : 89— 
83 (45—44) și 97—51 (46—24). 
Dinamoviștii au condus ma
joritatea timpului, dar la di
ferențe mici, iar rapidiștii au 
reușit uneori să egaleze (14—14 
în min. 8, 28—28 în min. 14, 
63—63 în min. 28) și chiar să 
aibă avantaj (37—35 în min. 17, 
44—43 în min. 19). Din minutul 
31. însă, Ionescu, David și Ni
culescu au asigurat desprinde
rea echipei și Dinamo, la care 
am apreciat tendința de a asi
gura eficacitatea acțiunilor o- 
fenslve. dar am consemnat și 
insuficiența contraatacurilor. 
Rapid, avînd aproape per
manent în teren trei jucători de

14—12
(min. 7), 28—24 
(min. 16h 57-57 
(min. 26), după 
impus datorită 
seriei de coșuri

2 m, a încercat și, în 
măsură a reușit, să im
un ritm mai lent, conve- 
ceea ce i-a permis să 

Ieri, 
spre 

din primele 10 
Au înscris : Niculescu 

Vinereanu 12+13, Hăl- 
Sinevici

peste 
bună 
pună 
nabil. 
mențină echilibrat jocul, 
însă, Dinamo a sprintat 
victorie încă 
minute.
22+11. 
măgeanu 0+8, Sinevici 2+5, 
Bărbulescu 5+6, Ionescu 11+6, 
Iacob 10+15, David 23+13, V. 
Constantin 4+20 pentru Dina
mo, respectiv Popovici 20 + 12, 
Mihai 10+6, Marinache 8+8, M. 
Dumitru 10+10, Gh. Ghiță 9+5, 
Gh. Dumitru 10+2, Suciu 16+8. 
Arbitri : C. George — C. Du
mitrache și I. Antonescu — Z. 
Raduly. (D. STANCULESCU și 
P. IOVAN).

DINAMO I.M.P.S. ORADEA — 
ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICA FINA BUCUREȘTI 
2—0 : 89—62 (37—31) și 89—75 
(47—40). Jocuri spectaculoase și 
victorii clare (mai ales în pri
ma zi) ale orădenilor. la care 
și-a făcut un debut bun G. 
Șarlă, care a și înscris 46 de 
puncte (22+24). Alți coșgeterl : 
Gellert 20+15, Cristea 17+12, 
Aniochi 17+6. Flaundra 5+19 
pentru învingători, respectiv 
Scarlat 21 + 18, Zdrenghea 11 + 18, 
Marinescu 10+10. Arbitri : I. 
Georgiu și M. Rus. (I. GHI
ȘA — coresp.).

GRUPA 7-12
BALANȚA SIBIU — 
BAIA MARE 1—1 : 
(53-51) și 84—85

Partide echilibrate : 
au învins duminică

c. s. u. 
RAMIRA 
113—100 
(47—44). 
oaspeții ___ __ r__r
prin coșul înscris de Mara în 
ultima secundă de joc ; debut 
promițător la sibieni al junio
rului B. Pelger. Coșgeteri : Pel- 
ger 16+25, Dăian 26+8, Bretz 
16+11 pentru C.S.U., respectiv 
Natter 19+24, Mara 23+15, Cio- 
cian 27+9. Arbitri : I. Olaru și 
R. Vaida. (I. IONESCU — co
resp.).

FARUL C.S.Ș. 1 CONSTAN
TA — C.S.U. T.A.G.C. IND. 
BRAȘOV 1—1 : 89—92 (30—51)
și 112—110 (59—63). Coșgeteri : 
Băiceanu 25+43, Mănăilă 26+31 
pentru Farul, respectiv Tace 
32+20, Vasilică 24 + 19. Arbitri : 
O. Vestinian și C. Comăniță. 
(S. NACE — coresp.).

POLITEHNICA C.S.Ș. UNI
REA IAȘI — ELBA TIMIȘOA
RA 2—0 : 78—76 și 76—69.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT 9
box *■ Italianul 

Mauro Martelli și-a 
păstrat titlul de cam
pion european la ca
tegoria welter, învin- 
gînd la puncte, în 12 
reprize, pe vest-ger- 
manul Erwin Heiber, 
în gala desfășurată în 
orașul elvețian Mor
ges • tn semifina
lele turneului de la

Wuhan (R.P. Chine
ză) . pugilistul sovie
tic Anatoli Fliipov 
l-a întrecut la punc
te. în limitele catc- 
gori pană, pe thai- 
lande-ul Satien Mo- 
onkesorn, far An
dreas Zuelow (R.D. 
Germană) s-a califi
cat în finala catego
riei ușoară, învin-

gîndu-1 la puncte pe 
Son Mon Jin (R.P.D. 
Coreeană).

HOCHEI PE ROTII.E
• Campionatul eu
ropean pentru echi- 

. pele de tineret, des
fășurat în . orașul 
vest-german Duis- 
bu.r-' a fost cîstigăt 
de echipa Spaniei în
vingătoare cu scorul

RAPID BUCUREȘTI - IJN EGAL LA ORADEA
Cum Dinamo a susținut an

ticipat partidele cu Voința Cluj- 
Napoca (16—7 și 19—8), sîm- 
bătă și duminică . s-au disputat 
trei duble întîlniri din etapa 
a patra a campionatului Di
viziei A la polo. In Capitală, 
s-a jucat „derbyul tinereții", 
cîștigat la . scoruri concludente 
de STEAUA, care a depășit 
simbătă cu 12—4 (2—2, 1—0,
5—1, 4—1) iar ieri cu 17—7 
(2—2. 4—2, 5—2, 6—1) pe CSU 
CONSTRUCȚII TMUCB. Au 
fost două meciuri cu începu
turi asemănătoare. CSU a în
scris, de fiecare dată, prima, a 
mai condus o dată, respectiv 
de două ori, pentru ca forma, 
ția militară să se impună tot 
mai clar pe măsura scurgerii 
timpului. Aceasta din urma l-a 
avut pe Geantă cel mai inspi
rat jucător, iar în Gh. Popescu 
un portar cu o serie de inter
venții oportune. Victoriile Ste- 

. lei sînt, firește, meritate, dar 
proporțiile lor pot fi explicate 
și prin numărul mic de schim
bări ale adversarilor, care nu 
l-au putut folosi pe experimen. 
tatul Ciobăniuc — suspendat.

Autorii golurilor : Geantă

3+3, SJeniatc 3+1, Fruth 2+2, 
Duculeț 2+1, Balanov 1 + 2, Va- 
moș 3, Grancerof 1 + 1, Ange- 
lescu 2, 
Geambașu 
ciuc 1+2, 
V. Median

CRIȘUL 
BUCUREȘTI 6—6 (2—1, 1—2.
1—2, 2—1) și 10—6 (3—2, 4—1, 
0—2, 3—1). jocuri foarte dispu
tate, în care echipele au evo
luat cu multă ambiție. Au 
marcat Illes 1+2, Fejer 3, Pan. 
tea 1 + 2, Gordan 1 + 1, Raț 2, Kiss 

2, Costrăș pentru orădeni, respec
tiv Bărbulcscu 1+2, Jianu 2+1, 
Florincescu 1 + 1, Lupescu 1 + 1, 
Gh. Hie, Neagoe. (I. Ghișa, co. 
resp.).

INDUSTRIA LINII TIMIȘOA
RA — VAGONUL ARAD 8—5 
(0—1, 2—1, 1—1, 5—2) șl 11—5 
(0—0, 4—1, 3—3. 4—1). Gazdele 
au reușit primele lor victorii 
în actualul campionat. Golurile 
au fost înscrise de Ivănescu 
4+4, Sterpu 2+1, Măhălean 
1 + 2, Tătaru 1, Grecu 3, Lede
rer, respectiv Ghițan 1 + 3, Fi- 
lipaș 2+1, Hubcr, Jegariu, Po. 
povits. (C. Crețu, coresp.).

Chețan, Nuțu (S), 
2+2, Popa 1+2, Sta. 
Malecu. Au arbitrat 
și V. Burdea (G. R.). 
ORADEA — RAPID

DINAMO ÎNVINGĂTOARE ÎN C.C.E
(Urmare tin pag 1)

desprindea întîia oară 
Dinamo la trei goluri. 
Și diferența avea să se 
rească în această repriză 
excepție 
BUJKO,
(8,50), E. IONESCU. șut de la 
distanță, cu apa (9,32), AR
DELEAN, reluare sigură la o 
prelungită combinație (11,51), 
OSINSKI, pe contraatac (12,58), 
Ș. POPESCU, descurcîndu-se 
ca un maestru în centru 
(13,26). RADUCANU. replică 
iilte după o paradă a portaru
lui Simion la atacul polonezilor 
(13,55).

S-a ratat mult în sfertul 
trei, doar HAGIU învingîndu-1 
pe portarul Diakonov (min. 
17,25) și Stilon a terminat

pe
5—2.
ma

de 
a bucureștenilor : 
lovitură inspirată

astfel o perioadă de șapte mi' 
nute in 
SINSKI 
KIEWICZ 
a revenit 
în ultima 
punctat din 4 m (21,55), 
Popescu l-a „găsit" în poziție 
ideală pe E. IONESCU (23,07), 
J. PAWLAK a redus din pe
nalty (23,20), - ARDELEAN a 
trimis balonul fără drept de 
replică (23,50), OSINSKI a 
fructificat superioritatea nu
merică din min. 24,39. HAGIU 
a mai înscris de două ori 
(25.18 și 26,43 — reluare
măiastră din pasa lui Moi- 
ceanu), iar MICHALSKI (26 15), 
J. PAWLAK (26,58 din 4 m) si 
OLARU (27,36) cite o dată. A 
condus autoritar L. Koos din 
Ungaria.'

avantaj, prin O- 
(16,49) și ANDRUSZ- 
(19,47). Dar meciul 
la aspectul inițial 
repriză. HAGIU a 

------- Ș.

Fetbal meridiane
In preliminariile C.E. : R.D. GERMANA - U.R.S.S. 1-1 (1-0)

In grupa a 3-a a preliminariilor C.E.. meciul dintre reprezentati
vele R.D. Germane și U.R.S.S., desfășurat la Berlin, s-a încheiat la 
egalitate : 1—1 (1—0). Golurile au fost marcate de Kirsten (min. 45), 
respectiv Aleinikov (min. 80). Astfel, reprezentativa U.R.S.S. are 
mari șanse de calificare la turneul final. In clasament, pe primul 

—™ ~r.~.z.3. cu 11 p (7 j) șl mai are de jucat pe teren 
cu Islanda, în timp ce a doua clasată, R.D. Germană, are 

j.) șl va mai susține două întîlniri : cu Norvegia pe teren 
și cu Franța în deplasare.
Ludwigsfelde (C.E. de tineret), selecționata R.D. Germane a 
cu 5—1 (3—0) echipa U.R.S.S. In clasamentul gfupei con-

loc se află U.R.S.S.
propriu
7 p (6 
propriu
• La 

întrecut 
duce Franța cu 6 p (din 4 partide)* urmată de U.R.S.S. 6 p (din 
șase jocuri). R.D. Germană 5 p (din patru întîlniri), Norvegia 1 
punct.

ALTE MECIURI, CAMPIONATE
central din Santiago de Chile, în prezența a 60 000 
meciul inaugural al Campionatului Mondial re

de tineret (jucători pînă la 21 de ani), echipa

• Pe stadionul
de spectatori, în 
zervat echipelor . _ ___ _____ . _ ____ ___„
Iugoslaviei a întrecut cu 4—2 (2—1) selecționata Chile. Au marcat 
Suker (2), Boban, Stimaci, respectiv Lukas și Pino.
• In etapa de simbătă a campionatului englez au fost înregis

trate următoarele rezultate: Arsenal — Oxford 2—0; Derby County
— Nottingham Forest 0—1; Everton — Chelsea 4—1; Norwich City
— Tottenham Hotspur 2—1; Portsmouth — Luton Town 3—1: Shef
field Wednesday — Manchester United 2—4; West Ham United — 
Charlton Athletic 1—1. Mai multe partide au fost aminate din cauza 
ceții.
• După 12 etape, In campionatul vest-german conduce echipa 

F.C. Koln cu 20 p, urmată de Bremen 19 p, Bayern Miinchen 13 p 
etc. Rezultate: F.C. Koln — Borussia MBnchengladbach 4—1 !; 
Karlsruhe — Bayern Miinchen 0—1; Eintracht — Hamburg 3—0; Ha- 
novra — Mannheim 3—1; F.C. Kaiserslautern — Borussia Dortmund 
3—1; Bremen — Niirnberg 1—0: Bayer Uerdlngen — V.f.B. Stuttgart 
2—5.
• In orașul belgian Waregem 

s-a disputat meciul dintre selec
ționatele Belgiei și Cehoslovaciei, 
contind pentru preliminariile tur
neului olimpic (zona europeană). 
Partida s-a încheiat cu victoria 
fotbaliștilor cehoslovaci, cu sco
rul de 2—0 (1—0), prin golurile 
înscrise de Stas (min. 44) și 
Skuhravy (min. 78)._

Ieri în campionatul Italiei 
(et. 5). Ascoll — Empoli 2—0, Ce
sena — Torino 0—0, Fiorentina — 
Avellino 2—1, Internazionale — 
Verona 1—1, Juventus — Roma 
1—0, Napoli — Pescara 6—0, Pisa 
— Como 1—1. Sampdoria — Mi
lan 1—1. tn clasament: Napoli 8 
p, Roma, Fiorentina și Sampdo
ria cu cite 7 p.

F.C.

Meciul pentru titlul

mondial Ia șah

AZI, PRIMA PARTIDA
KASPAROV - KARPOV

PE SCURT 9 PE SCURT • PE SCURT
de 20—0 în meciul, 
decisiv cu selecțio- * 
nata Franței.

IIOCIIEI PE GHEA
ȚA 0 Tntr-un meci 
contînd pentru „Cu
pa Cupelor" formația 
scoțiană Murray E- 
dinburgh. a întrecut cu 
8—5 (2—0, 4—3, 2—2)
formația Slavia Sofia.

PATINAJ ARTIS-

TIC ft Sezonul inter
național a debutat la 
Londra, proba mas
culină închelndu-se 
cu victoria tînărului 
sporti v american
Paul Wyllie, în timp 
ce în proba de dans 
pe primul loc s-a si
tuat perechea sovie
tică Maia Usova — A- 
leksandr Iulin, urina-

tă d cuplul 
Sharon Jones 
Askham.

VOLEI
feminină 
flats in 
Japonia, 
Tokio cu

britanic 
și Paul

Echipa•
a Cubei, a- 
turneu în 
a jucat la 
selecționata 

+ -v^-<țazdă pe 
Întrecut-o cu 

de 3—1 (15—9,
15—8, 1G—14).

care a 
scorul 

10—15,

MADRID. 11 (Agerpres). La 
teatrul Looe ae Vega din Sevilla 
a avut loc festivitatea de deschi
dere a meciului pentru titlul 
mondial de sah dintre actualul 
campion Garri Kasparov si salan- 
aerul său Anatoli Karpov. Au 
fost de fată reprezentant! ai Fe
derației Internationale de sah 
ai comitetului de organizare, 
cadrul Ceremoniei s-a efectuat 
tragerea la sorti a culorilor, 
prima partidă programată luni 
octombrie. Kairnov urmînd 
joace cu piesele albe.

Meciul, dubă cum s-a anuntat. 
va cuprinde 24 de partide. învin
gător fiind declarat sahistul care 
va obține primul 12.5 puncte. La 
scor egal titlul râmîne în pose
sia lui Kasparov

si 
în
si 
în
12 
să
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