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cea de-a

ZiAR AL

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a plecat, duminică, 1 noiembrie, 
la Moscova, în fruntea unei 
delegații de partid și de stat, 
care, la invitația C.C. al 
P.C.U.S., a Prezidiului Sovietu
lui Suprem și a Consiliului de 
Miniștri ale U.R.S.S., va parti
cipa Ia festivitățile prilejuite 
de cea de-a 70-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie.

Din i 
tovarășii 
membru 
Executiv 
ministru 
Stoian, 
Comitetului 
secretar al C.C. al P.C.R.

Secretarul general al parti
dului, președintele Republicii, 
tovarășul Nicolae ~ 
a fost salutat, la 
membri și membri 
Comitetului Politic 
C.C. al P.C.R., de 
Comitetului Central al parti
dului, de membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai 
unor instituții centrale și 
organizații de masă și obștești, 
de alte persoane oficiale.

Erau de față ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București 
și membri ai ambasadei.

Un grup de pionierȚ a oferit 
tovarășului Nicolae 
și tovarășei Elena 
buchete de flori.

La ora 9,30 
prezidențială a decolat, îndrep- 
tîndu-se spre Moscova.

delegație fac parte 
Constantin Dăscălescu. 
al Comitetului Politic 

■ al C.C. al P.C.R., prim 
al guvernului, lom 

membru supleant al 
Politic Executiv,

Ceauș eseu, 
plecare, de 
supleanfi ai 
Executiv al 
secretari al

Ceaușescu
Ceaușescu

aeronava

MOSCOVA, 1 (Agerpres). La 
sosirea la Moscova, 
Nicolae Ceaușescu, 
general al Partidului 
Român, președintele 
Socialiste România, 
delegației au fost salutați de 
G. G. Vedernikov, vicepreședinte 
a! Consiliului de Miniștri al
U. R.S.S., V. P. Loghinov, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne.

Erau prezenți, de asemenea, 
Ion Bucur, ambasadorul Româ
niei în Uniunea Sovietică, 
membri ai ambasadei.

★
MOSCOVA, 1 

Tovarășul 
secretar 
Comunist Român, președintele 
Republicii - - • - - -
a depus, duminică după-amiază, 
o coroană de flori la Mausoleul 
lui V. I. Lenin.

Cu prilejul ceremoniei 
vizitat Mausoleul.

S-a păstrat un moment 
reculegere în memoria
V. I. Lenin.

A fost depusă, de asemenea, 
o coroană de flori și s-a 
păstrat un moment de recu
legere la Mormintul soldatului 
necunoscut de lingă zidul 
Kremlinului.

La solemnități au participat 
tovarășii Constantin Dăscălescu 
și Ion Stoian, precum 
ambasadorul României 
Uniunea Sovietică.

Au fost prezenți G. G. 
dernikov, vicepreședinte 
Consiliului de Miniștri 
U.R.S.S., V. P. Loghinov, adjunct 
al ministrului afacerilor 
terne.

iovarășul 
secretar 

Comunist 
Republicii 

membrii

(Agerpres).
Nicolae Ceaușescu, 

general al Partidului

Socialiste România,

s-a

de 
lui

în prima manșă a semifinalelor

DINAMO BUCUREȘTI
Poloiștii de la Dinamo Bucu

rești au cîștlgat prima manșă a 
semifinalei Cupei Campionilor 
Europeni : 14—12 (1—4, 3—0,
6—2, 4—6), sîmbătă, la Pitești, 
cu Sisley Pescara

5

9 Fruntașele clasamentului — învingătoare 
Surprize la Craiova și la Moreni ® F.C. 
șase succese consecutive) $ S-au înscris

REZULTATE TEHNICE

la Suceava și, 
Argeș stopează

27 de goluri,

respectiv, Tg. Mureș ® 
pe Oțelul (aflată după 
o medie mulțumitoare

CLASAMENTUL

4

Flacăra - F.C. Olt 1-1 (0-0) 1. DINAMO 10 10 0 0 27- 7 20
Sportul Stud. - Petrolul 3-1 (2-0) 2. Steaua 10 9 1 0 34- 4 19
C.S.M. Suceava - Dinamo 1-3 (0-2) 3. Victoria 10 6 1 3 17-12 13
Univ. Craiova — „U“ Cluj-Napoca 0-0 4. Oțelul 10 6 1 3 11- 9 13
F.G Argeș - Oțelul 2-0 (2—0) 5. Univ. Craiova 10 5 2 3 14- 9 12
S.C. Bacău - Rapid 1-0 (1-0) 6. F.C. Olt 10 5 1 4 15-18 11
Victoria - Corvinul 4-2 (2-1) 7. F.C. Argeș 10 4 2 4 12-14 10
FC.M. Brașov - „Poli- 2-0 (1-0) 8. Flacăra 10 3 4 3 11-13 10
A.S.A. - Steaua 2-4 (0-2) 9. „Poli" 10 3 3 4 13-12 9

ETAPA VIITOARE 10. Corvinul« « 1 148 ' 41_____ 9 4 14 16-16 9
(duminică

„Poli”
Rapid
Steaua
F.C.M. Brașov
„U” Cluj-Napoco 
F.C. Olt
Oțelul
Petrolul
Corvinul

8 noiembrie)
- Dinamo
- Univ. Craiova
- S.C. Bacău
- Sportul Stud.
— C.S.M. Suceava
- F.C. Argeș
— Victoria
- Flacăra
- A.S.A

12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

„V VlUJ-INUpOC 
F.C.M. Brașov 
A.S.A,
Rapid
S.C. Bacău
Petrolul
C.S.M. Suceava 
Sportul Stud.

10
10
10
10
10
10
9

2
3
2
1
2
1
1

4
1
3
4
2
3
2

4
6
5
5
6
6
6

14-12
16-22
9-17
6-15

11-23
9-17
8-19

8
7
7
6
6
5
4
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Mateuț, Ghioa-
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C&mătaru

11 m ;
• S GOLURI :
• 4 GOLURI • _____ ________

că, I, Cojocaru (CorvinoiH), Petcu, 
Terheș, Cașuba, Cralu« T. Ivan 
(A.S.A.).

SISLEY PESCARA 14-12
meci înseamnă 
rezultat mai pu- 
penultima fază a 
dovada unui joc

nul asemenea 
nu numai un 
țin întîlnit în 
C.C.E., dar și 
de ansamblu viguros, angajat, 
cu apărare fermă, atacuri pur-

Vaișcovici a expediat un șut fulgerător din afara careului și 
portarul hunedorean loniță va scoate pentru a doua oară ba

lonul din plasă
spune, „din mînă". Oricum, 
victoria e victorie, incontes
tabil prețioasă în față unei 
partenere de valoarea lui Sis
ley. E. Ionescu (socotit jucăto
rul numărul 1 al partidei de la 
Pitești), Răducanu, Moiceanu 
și colegii lor s-au arătat supe
riori formației lui Estiarte și 
D’Altrui, iar tocmai de aici tre
buie să se 
extrem de 
la Pescara.

Debutul a ___
arătam, poloiștilor italieni, 
pini a imimctot cel dinții, din su
perioritate numerică, în min. 
1,27. In situație similară, Hagiu a 
trimis în bară, pentru ca tot el 
să înscrie la următoarea fază 
de „era în plus” (2,32). După ce 
PomiUo și-a început seria de 
cinci goluri (3,07 — s,n.), Estiar
te, faimosuii jucător. . . spaniol,

în campionatul național de volei

(Continuare in pag a i-a)

NEAGU

plece în pregătirea 
dificilei întîlniri de

Dinamo 
în

fost favorabil, cum
Ra-

Geo RAETCHI

Foto : Aurel D.

sau,

prin 
de 

for-

italienilor, 
situațiilor 

numerică,

Due! la fileu intre blocajul campionilor și Mircea Tutovan
Foto : Aurel D. NEAGU

ecliipei 
clar disputa, 

cum

TREI REZULTATE
Ieri au fost programate 

partidele etapei a doua în 
campionatele primei divizii de 
volei. N-au lipsit nici de data 
aceasta surprizele, cele mai 
mari furnizîndu-le bucurc.ștcn- 
cele de la Flacăra Roșie, la 
Galați, în fața vicecamptoanei 

(și la un scor de forfait !), 
craiovencele de la Oltcit în 
fața dinamovistelor bucureștcne 
și de băimăreni (învinși etapa 
trecută pe teren propriu) la Tg. 
Mureș asupra performerei pri
mei etape, A.S.A. Eleetromureș 
(care cîștigase net la Timișoa
ra !). De remarcat și replica 
bună a băcăuanilor în Bănie. 
Dar iată rezultatele și amă
nunte :

SURPRIZĂ

Răducanu si E. Ionescu i-au făcut din nou culoar favorabil lui 
Hagiu, care va șuta cu sete in gol 
bună echipă de club din țara 
vicecampioanei lumii, Italia. 
O victorie limpede pentru toți 
cei prezenți în piscina arge- 
șeană, chiar oaspeții apreciind 
că Dinamo s-â impus pe drept. 
O victorie care putea fi ob
ținută la o diferență mal liniș
titoare în perspectiva returului 
din această săptămînă. Pen
tru că, după o primă repriză 
favorabilă " " " 
valorificarea 
superioritate 
mația română — care începu
se timorată — a avut în urmă
toarele 14 minute o evoluție de 
excepție, entuziasmarită pen
tru suporterii săi. 9—2 în 
două „sferturi" (2 și 3) ale u-

tate cu măiestrii: și eficiență. 
In repriza decisivă, 
a început, de asemenea, 
forță, s-a aflat foarte aproape 
de o desprindere la mai mult 
de patru goluri, însă, pe lîngă 
unele erori proprii, au interve
nit și altele de arbitraj. In 
plus, în minutul 26,02 — deci 
cu mai puțin de două minute 
înainte de final — cînd bucu- 
reștenii conduceau cu 13—9, o 
defecțiune a tabelei .de crono
metraj a provocat violente 
proteste ale oaspeților. Aces
tea au condus la o inadmisibil 
de lungă pauză forțată, 
dezavantajul 
controla 
țînd-o din ritm

MASCULIN
STEAUA BUCUREȘTI — EL- 

COND DINAMO ZALĂU 3-0 
(7, 4, 5). Meciul dintre cam
pioană și echipa de pe treapta 
a 3-a a podiumului. socotit 
derbyul etapei, n-a fost ceea 
ce se credea (și se spera). Să- 
lăjenii n-au furnizat, ca altă
dată, o replică consistentă. De 
altfel, tot timpul Steaua 
aflat la comandă și doar 
două rînduri (5—4 și 8—7) ad
versarii au creat puținilor 
spectatori prezenți în sala 
Floreasca iluzia u-nei echilibrări 
a întîlnirii. Campionii au e- 
voluat ceva mai angajant față 
de etapa trecută, realizînd cî- 
teva combinații de efect. An
trenorii G. Bartha și V. Dumi
trescu au aliniat formația : Io
nescu (Nica), Czedula, Con
stantin, Spînu, Dascălu, Șoica. 
Corect arbitrajul : N. Constan
tin — V. Ionescu.

DINAMO BUCUREȘTI - 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 
3—0 (4, 2, 5). Nici dinamoviștii 
n-au fost incomodați în vreun 
fel de adversarii lor care au 
abordat și au continuat partida 
din postura de... sigur învinși. 
De unde și execuții neglijente, 
l.a întîmplare, greșeli peste gre
șeli, atît în atac, cit și în a- 
părare. Dincolo de toate, se 
vede o coeziune precară a sex
tetului 
nizările 
vidente

s-a
în

timișorean, nesincro- 
în acțiuni fiind e- 

și numeroase. Di-

Aurelia» RBEBEANU

(Continuare In two 2*3)



Campionatul Național tic Dasdict masculin

RAPID - I.C.E.D. (1-1), MECIURI FRUMOASE
Rezultate și amănunte 

meciurile etapei a IV-a 
viziei masculine A de 
ehet:

de Ia 
a Di- 

bas-

egal la egal 
lor adversari, 
opoziție atît

GRUPA 1-6
RAPID — I.C.E.D. C.S.Ș. 4 

BUCUREȘTI 1—1; 77—85 (43— 
48) șl 72—71 (44—37). Au fost 
două meciuri foarte .spectacu
loase. Sîmbătă, jucătorii de 
la I.C.E.D. au jucat bine, echi
pa a demonstrat că „vrea și 
face ceva" tn teren. La ac
țiunile In viteză și tn fața u- 
nei apărări destul de agresi
ve, rapidiștii au răspuns bine 
prin jocul pozițional, gindit 
dar... ineficace. I.C.E.D., cu 
Pogonaru, C. loan, Mihalcea și 
Popa In prim-plan, a obținut 
o victorie meritată. De la Ra
pid am remarcat din nou evo
luția și eficacitatea lui Marina • 
che. Duminică, partida a fost 
la fel de interesantă și dina 
mică. Absența lui Popovici 
din echipa Rapid părea că va 
cîntărl greu in balanța victo
riei. Dar feroviarii au început 
jocul cu dezinvoltură și au 
condus pe tabela de scor (34— 
24 In min. 13, 39—27 în min.
17) . Adversarii nu s-au împă
cat Insă cu postura de învinși 
•și au egalat în min. 26 : 51—5Î. 
Finalul a fost dramatic. De 
la 70—67 pentru Rapid (min
18) , s-a ajuns ca în ultimele 
secunde T.CJ3.D. să conducă cu 
71—70. Cînd totul părea pier
dut, Ghiță a înscris coșul vic
toriei. Au marcat : G. Mihai 
14+11, Marinache 24+23, Po
povici 14+0, M. Dumitru 2+2, 
Ghiță 8+21, Gh. Dumitru 6+5, 
Suciu 9+10, pentru Rapid, res 
pectiv Păsărică 6+9, Popa 
25+31, Pintea 4+0, Toader 
0+2, Mihalcea 15+5, C. loan 
11+5, Grădișteanu 7+0, Pogo 
naru 17+14, Voicu 0+5. Au ar
bitrat excelent I. Antonescu 
— Z. Raduly (simbătă) ș! FI. 
Baloșescu — I. Olaru (dumini
că). (P. IOVAN).

STEAUA — ACADEMIA MI
LITARĂ MECANICA FINA 
BUCUREȘTI 2—0: 128—70
(66—41) ți 115—85 (54—35). For
mația Academia Militară a 
evoluat «ub așteptări, nepunind 
ta nici un moment probleme 
partenerilor de întrecere. Au 
înscris: Cernat 20+ 22, Ermu- 
rache 11+12, Ardelean 17+13, 
Relsenbfichler 15+8, Cristescu 
9+10, CI. Munteanu 4+0, Opși- 
taru 16+4, Nctolițchi 2+11 
Căpașan 13+18, Chirie 2+0^ 

......................... - i 6+12
Miu- 
0+10, 
8+18, 

15+19,

seori de la 
mai valoroșii 
tîmpinînd o 
tenace, dinamoviștii bucureșteni 
au trebuit să se întrebuințeze 
cu adevărat pentru a obține 
cele două victorii. Au înscris: 
Niculescu 14-1-31, Vinereanu 
14+10, HăJmăgeanu 2+2, Sine- 
vici 4-1-0 (duminică nu a jucat, 
el participînd la un meci al 
echipei de juniori), Bărbulescu 
6+6. I. Ion eseu 9-1-10, V. Iacob 
11+9, M. Ivanov 0—8, Uglai 
9+4. David 6-1-13, V. Constan
tin 15+3 pentru bucureșteni, 
respectiv Antochi 15+23, Gel
lert 14+17, Rădulescu 12+6, 
Cristea 4+12, Kosa 3+6, Fodor 
6+13, Flaundra 8+6, Șarlă 
2+0 (duminică nu a jucat, fi
ind accidentat), Nicoară 0+7. 
Arbitri : I. Olaru — M. Oprea 
și M. Aldea — O. Vestinian. 
(D. STANCULESCU).

Divizia etapa

FINAL TENSIOI

I
I
I
I
I
I
I

PUNCT PREȚIOS PENTRU OASPEȚI>
Cluj- 
slrict 
că se 
punct 
dacă

UNIV. CRAIOVA 
,,U“ CLUJ-NAPOCA

Brănișteanu 13+5, V. loan 
pentru Steaua, respectiv 
lescu 9+0, Frumosu 
Zdrenghea 2+16, Scarlat 
Bîrsan 9+5, Marinescu 1„ , 
Panaitescu 12+4, Oczelak 0 + 7, 

*+3. Vllcinschi 13+3. 
Arbitri : FI. Baloșescu _  o.
Vestinian ți I. Antonescu —
Arbitri : Fl.

Z. Raduly.
DINAMO BUCUREȘTI — DI

NAMO I.M.PJ5. ORADEA 2—0: 
90—64 (41—34) și 96—90 (55—54). 
Orădenli, bine pregătiți șl am
bițioși, au luptat pentru un 
fezultat onorabil șt, chiar dacă 
au părăsit terenul Învinși, au 
avut merltufl de a fi jucat do

Întrecerea feminină
Rezultatele meciurilor desfășu

rate tn cadrul etapei a IV-a a 
Diviziei feminine A de baschet :

GRUPA 1-6
VOINȚA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI — 

OLIMPIA BUCUREȘTI 1—1 : 60— 
52 (35—31) șl 65—71 (28—37).

POLITEHNICA C.S.Ș. 4 BUCU
REȘTI — CHIMISTUL C.S.Ș. RM. 
VlLCEA 9—2 : 41—83 (26—39) șl 
49—64 (19—20).

UNIVERSITATEA
TORUL
S.S.Ș. 5
45—32)

vn- 
RAPID 
108—67

c.s.ș.
CLUJ-NAPOCA —’ 
BUCUREȘTI 2—0: 
și 83—68 (34—31).

GRUPA 7-12
VOINȚA BRAȘOV — 

PRAHOVA PLOIEȘTI 2—0 : 102— 
» (55—21) și 69—49 (33—28).

METALUL IJW.P.S. SALONTA 
— COMERȚUL C.S.Ș. TG. MU
REȘ 2—0 : 66—45 (32—24) și 88—72 
(53—41).
POLITEHNICA C.S.Ș. TIMI

ȘOARA — MOBILA C.S.Ș. SATU 
WARE h—1 ; 73—74 (33—38) șl Br
ii (50-38).

c.s.u.

GRUPA 7-12
FARUL C.S.Ș. 1 CONSTAN

ȚA — POLITEHNICA C.S.Ș 
UNIREA IAȘI 2—0 : 125—97
(63—50) și 95—78 (51—35). Coș
geteri : Băiceanu 55 + 39, Mă 
năilă 18+17, Moldoveanu 16 + 14 
de la Farul, respectiv Mihăi- 
lescu 22+23, Boisteanu 27+12, 
Moscalu 12+19. (CH. GOLDEN 
BERG — coresp.).

C.S.U. BALANȚA SIBIU - 
ELBA TIMIȘOARA 2—0: 86— 
67 (45—35) și 94—76 (50—49).
Coșgeteri: Dăian 24+19, Bretz 
16+14, Apostu 15+18, Palhegy 
24+5, Herbert 3+19, Blcahu 
4+17 de la C.S.U., respectiv 
Bota 22+27. Bobrotzchi 
Ilie 16+6. (I. IONESCU 
resp.).

C.S.U. T.A.G.C.

13+27,
— co-

RKA-IND.
SOV — RAMIRA BAIA MARE
1—1 : 81—89 (40—58) ș* 
(62—39). Coșgeteri:
20 + 25, Tace
24+19 de la C.S.U.,
Mara 16+24,
(C. GRUIA — coresp.).

100—94
Vasilică 
Hegyesi 

respectiv 
Ciocian 23+18.

12+23,

I
I
I
I
I
I
I
I
I

Un meci în care „U“ 
Napoca, făcînd un joc 
de apărare, a demonstrat 
(mai) poate pleca cu un 
„de aur“ din deplasare
ai un portar inspirat, dacă e- 
xecuți un marcaj neînduplecat, 
dacă ai și un dram de șansă 
(în min. 64, Irimescu a execu
tat o lovitură de la 20 m în... 
bară), dacă nu te hazardezi în 
contraatacuri fără acoperire și, 
în fine, dacă... te ajută ți e- 
chipa-gazdă.

Universitatea Craiova, în ciu
da unei dominări permanente 
(a se revedea raporturile ci
frice, copleșitoare, în favoarea 
sa, din caseta tehnică), n-a lă
sat impresia că poate fi și 
eficace. Presiunea sa oarbă a 
dat senzația unei opinteli za
darnice a cuiva care suflă din 
răsputeri într-o trompetă, fără 
ca aceasta să scoată vreun su
net. Atacurile sale, viguroase, 
ce-i drept, s-au împotmolit în 
careul advers, pe trasee ușor 
de anticipat de apărătorii clu
jeni. Lipsa de fantezie și de 
spontaneitate a atacanților cra- 
ioveni și-a dat mina cu gaba
ritul lor deficitar, care i-a 
făcut inofensivi și la mingile 
aeriene, cu care „ploua" în ca
reul „șepcilor roșii". Mai rămă
sese de fructificat măcar unul 
din sumedenia de cornere In 
care-și găsiseră scăparea fun
dașii oaspeți, dar maniera sim
plistă de executare (toate din- 
tr-o „bucată", cu loc de ateri
zare al mingii previzibil) a în
găduit apărării adverse „fixa
rea" singurilor jucători cu șan
se în jocul la cap, din tabăra 

, fundașii centrali| craiovcană,

REZULTATE SURPRIZA LA VOLEI
(Urmare din pag 1)

namoviștii ne par deciși să-și 
adjudece un repertoriu tactic 

mai bogat, ceea ce au și dove
dit uneori. C. Oros și M. Pău- 
șescu au utilizat sextetul : 
Căta-Chițiga (Georgescu), Vrîn- 
cuț (Drăgușin), Rotar, Dalacu, 
Rădulescu, Pop. La oaspeți, 
ceva strădanii ale lui Cionca 
și „mină" bună la Sîngeorzan 
(dar și neînțelegeri în intenții 
cu trăgătorii, precum și absen
teism tn joc !). Misiune ușoară 
pentru arbitrii D. Solea și Gh. 
Simulescu.

A.S.A. ELECTROMUKES TG 
MUREȘ — EXILORăRl MC. 
TORUL BAIA MARE 0—3 (—13, 
—14, —8). Gazdele s-au prez ui
tat slab la a: ;st meci, 'n timp 
ce oaspeții au fructifi al aceas
ta, cîștigînd pe merit. De la ei 
s-au detașat Dumitru, Arbuzov, 
Reissfcld și Moroianu. Arbi
tri : V. Arhirî șl M. Vlâdescu 
(C. ALBU — coresp'.

UNIVERSITATEA C.F.R. 
CRAIOVA — VIITORUL DI
NAMO BACAU 3—2 (10, 8, —12. 
—6, 3). Gazdele au condus în 
setul al 3-lea cu 11—3 și s-au 
relaxat prematur, apoi au in
trat într-o stare de nervozitate 
care a determinat egalarea la 
seturi de către /băcăuani. în 
ultimul, craiovenii s-au impus 
insă net. Cei mai buni . 
Schoberl, Horfaș, Iuhasz și Vă- 
suică, respectiv Ioniță, Dră- 
ghici și Ion. Arbitri : CI. Mu- 
gulescu — C. Oprea (M. VLA- 
DOIANU — coresp.).

RELONUL SAVINEST1 — 
C.S.U. SANATATEA ORADEA 
3—0 (8, 4, 14). Joc foarte bun 
și victorie categorică a gazde
lor. Remarcați : Buruș și 
Șof-on de la nvingători, Ră- 
duță de la învinși A'bitri : E

(N

unui joc plăcut In 
evidențiat Ferariu,

I

Ududec — Vg. Ionescu 
MARCU — coresp.).

TRACTORUL BRASOV 
C.S.M.U. SUCEAVA 3-0 (6, 9 
6). Victorie meritată a gazdelor,

NUMERELE EXTRASE LA TRAGEREA MULTIPLA LOTO 
DIN 1 NOIEMBRIE 1987

FAZA I : Extragerea I : 44 90 6 1 33 68 3 46 42 ; Extragerea 
I II-a : 47 80 30 22 29 36 45 61 75.

FAZA A D-a : Extragerea a IlI-a : 50 74 63 48 21 83 60 30 26; 
Extragerea a IV-a : 32 31 41 82 38 27 87 75 64 ; Extragerea a V-a: 
14 19 12 60 22 38 74 24 53 ; Extragerea a Vl-a : 87 13 65 3 47 7 
18 8 26 ; Extragerea a Vil-a : 28 68 15 87 5 31 72 26 47 ; Extrage- 
ea a VIII-a : 64 53 7 34 75 69 13 82 37.

Fond total de cîștiguri: 1.075.497 lei.
REZULTATELE CONCURSULUI 
RONOSPORT DIN 1 NOIEM- 
RIE 1987: 1. Asco 11 — Verona X;

Florentina — Pescara 1; 8. 
uvervtus — Avelllno 15 4. Milan 
• Torino X; 5. Napoli — Empoli 
I 6. Pisa — Internazlonale Is

Roma — Como is 8. Samndo-

ria — Cesena 1: 9. Arezzo — Pa
dova 1; 10. Bari — Brescia 2; 
11. Lecce — Lazio 1: 12. Messina 
— Triestina 1: 13. Parma — Pia
cenza 1. Fond total de cîștigurl : 
J 261 235 lei. din care 265 889 lei. 
renort la cateecrla 1.

la capătul 
care s-au 
Paul și Pustiu, respectiv Enuca 
și Mărginean. Arbitri : 
Nedelcu — 1. Costinoiu
GRUIA — coresp.).

FEMININ
C.S.U. RAPID GALAȚI 

FLACARA ROȘIE BUCU
REȘTI 0—3 (—10, —7, —8). Ma- 
nifestînd o îngrijorătoare lip
să de pregătire șl ambiție, e- 
chipa gazdă a evoluat penibil, 
pierzînd fără drept de apel. în 
schimb, remarcabil jocul în
viteză, combinativ și eficace 
al bucureștencelor, de la
care am remarcat pe Niculina 
Bujor, Corina Olteanu și Cor
nelia Colda. Foarte bun arbi
trajul: C. Antonovici - I. St>i- 
ca. (T. SIRIOl’OL — coresp.).

OLTCIT CRAIOVA — DI
NAMO BUCUREȘTI 3—1 
(9, —12, 13, 15). Surprinzătoa
re dar meritată această victo 
rie a craiovencelor într un joc. 
cu faze frumoase și dese răs
turnări de scor Remarcat-' ■ 
Marilena Buzdugan, Lucreț a 
Mirea, Liliana He 'ineneanu, 
respectiv Cristina Pîrv și Irina 
Velicu. Arbitri Fl. S :oi țaru — 
Gh. Toma (Șt. GURGUI — ct 
resp.).

DACIA C.SS.U PITEȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 3—1 (S.
—13, 11, 3). Joc comei: ativ, cu 
faze spectaculoase, echilibrat 
în seturile 2 și 3 Gazdele au 
fost mai omogene și au avut o 
forță de atac superioară. Arbi
tri : C. Pitaru — O Manițiu. 
(Narcisa FEȚEANU — coresp.i,

FARUL CONSTANȚA 
C.S.M. SIBIU 3—1 (13 8, -11, 
5). în ciuda scorului, sibience- 
le au dat o cepiică bună gaz • 
delor, într-o partida din care 
n-au lipsit ’n.să grețe lle la 
serviciu și p eluare Remar- 
cări: Maria Enache, Gulniza 
Lică, Mădălina Ciorbaru, res
pectiv Anca Mjcanu. Renato 
Marcus și Carmen Nicolae. 
Arbitri : R. Farmuș — Gh. V<- 
șan. (C. POPA — coresp.).

PENICILINA IAȘI — ȘTIIN
ȚA BACAU 3—0 (11 6, 8). Joc 
frumos, dominat de gazde. Cele 
mai bune Tatiana Popi sl Ga 
briela Copcea de la învingătoa
re (Al. NOUR — coresp.).

CHIMIA RM. VlLCEA — 
UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA 0—3 (—12 —2, —5). Gaz 
dele n-au ținut casuJ cu cam
pioanele decît în primul set. 
S-au remarcat de la învingă
toare Ioana Cotoranu și Mirela 
Bojescu Arrvtr’ : Z Mol io- 
veanu — D. Roturu (P GEOR- 
NOTU — cor“’»>.'

A. 
(C.

I
I
I
I
I
I
I
I

Stadion Central; teren 
timp friguros; spectatori 
ca 12 000. șuturi: 23—4 _
poartă: 10—2). Corneres 18—1.

UNIVERSITATEA: Lung 2 —
Negrilă 7, Gh. Popescu 6, E. Săn- 
doi 6, Ad. Popescu 5 — Ciurea 
5 (min. 76 Clorolanu), Badea 6, 
Bleu < — Geolgău 5 (min. 62 Iri- 
mescu 6), Vancea 5, Ghiță 5.

„U“: Iașko 7,6 — Meszaroș 7, 
Neamțu 7, Ciocan T,5, Dobrotă 6 
— L. Moldovan 6, Feșnlc 6, Muj- 
nai 6 (min. 71 Sabău 6) — Boeru 
6, Cîmpeanu II 6,5, Cadar 5,5 
(min. 78 I. Moldovan).

A arbitrat foarte bine M. Con- 
stantinescu; la linie: T. Badea 
(ambii din București) șl Gr. Ma- 
cavei (Dsva).

Cartonașe galbene: BADEA. 
SABAU.

La speranțe: 4—1 (1—0).
• ......

bun; 
cir- 
<pe

Gh Popescu și E. Săndoi, a- 
vansați în căutarea unui gol 
iluzoriu.

Poate că spectaculosul și im
previzibilul „draw" de la Cra
iova să se datoreze, într-o mă
sură, și arbitrajului de o totală 
imparțialitate, așa cum am vrea 
să vedem mereu pe terenurile 
noastre.

Ion CUPEN

Flacăra a dominat copios, 
lungi perioade a avut su
perioritatea teritorială, s-a a- 
flat minute în șir cu fundașii 
la linia de centru. Dar toate a- 
ceste argumente n-au fost sus
ținute de un joc eficient 
zona de finalizare, unde, 
păcate, s-a încetinit ritmul 
joc și s-a făcut remarcată 
mare ineficacitate, 
zată prin ratări cit roata ca
rului. In schimb, F. C. Olt 
(condusă de antrenorul S. Stă- 
nescu), a arătat o prospețime 
neașteptată, siguranță în apă
rare, bună acoperire a zonelor 
unde se desfășura jocul și con
traatacuri debordante, în care 
s-a remarcat din nou forma 
bună a lui Turcu și, mai ales 
Pena, care, de 
joacă excelent.

Chiar în min. 
ție Pena—Turcu 
bleme apărării 
la poarta Iul Dohot au urmat 
trei cornere consecutive, la al 
doilea portarul morenarilor 
respingînd cu dificultate ba
lonul expediat de Laurențiu. 
Apoi, după minute de joc echi
librat, după două șuturi pe lin
gă poartă (Ene — min. 20, 
Săndoi — min. 28), Ciurea, care 
avea să facă o partidă exce
lentă, s-a remarcat la șuturile 
lui D. Sava și, respectiv, C. 
Pană. în min. 37, C. Pană a 
șutat in bară, dar tușierul V. 
Alexandru era cu steagul sus 
(poziție de ofsaid), de care G. 
Ionescu n-a vrut să țină sea
ma !! în schimb, în min. 41, 
penalty clar pentru gazde (Stă- 
nescu a fost faultat în careu 
de Mihali), însă arbitrul n-a a- 
cordat penaîtyu'l ce se impunea.

în 
din 
de 

o 
concreti-

cîteva etape,

2, o combina- 
a pus pro- 

localnicilor și

lj N DISPECER INSPIRAT: CORASw
cu Coras, lift de mare finețe al 
internaționalului spre Bozeșan I. 
sut puternic, balonul a fost res
pins <le Jipa și CORAS, continuîn- 
du-și sprintul, a marcat in colț. 

După pauză. Petrolul apare ca 
o altă echipă. ..Motorul" e Câ
ți nea. El ratează — între altele — 
o ocazie imensă fmln. 48. singur 
cu portarul), daj Sportul revine 
mereu, locul place, iar ocaziile 
..alb-negrilor" se acumulează 
(min. 49 Cristea :.can“ pc lingă, 
min. 51 ..bombă" Bozeșan I în 
portar, min. 52 P. Guse scoate de 
ne linia porții, min. 57 sut puter
nic Ticleanu). anurttînd golul din 
min. 65 : corner Bozeșan I. pe- 
Upliștii resping si MIRCEA PO
PA. venit în trombă. înscrie fn 
colț. Ploieștenii nu cedează, ioa- 
dă? din "ce în ce mal sigur si — 
dună cîteva suturi bune (Catinca. 
Drăgan). Bărbulescu (min. 83) 
centrează și URSEA, deosebit de 
activ pe tot parcursul meciului, 
înscrie un meritat gol de onoare. 
O partidă încheiată cu o victorie 
incontestabilă. în care studenții 
au realizat cîteva faze de fotbal... 
international, iar Petrolul, dună 
pauză, s-a ridicat peste condiția 
sa actuală.

Ioan CHIRILA

„Alb-negrii" au Început cu o 
anume timiditate meciul cu Pe
trolul. copleșiți de gîndul că ar 
mai putea rata încă o dată ne 
teren propriu, după patru insuc
cese consecutive. Dar a venit go
lul (min. 15. centrare M. Popa dc 
po stingă si „cap" cu boltă BO- 
ZESAN I, peste un Jipa sur
prins) st a urmat deconectarea. 
Cu un Coras mai dezinvolt ca 
altă dată în prima linie. Sportul 
a început să atace in valuri (su
turi periculoase Coras în min. 19 
si 25. „bombă" peste executată 
de Cristea). Jocul era frumos. 
Petrolul se simțea „In corzi". 
Dar a urmat un intermezzo ne
dorit: Iorgulescu a intrat tare în 
Mocanu. arbitrul R. Petrescu a 
scos cartonașul galben cuvenit. 
..banca" petrolistă s-a catapultat 
spre tuse, afectată de faptul 
Mocanu se reaccîdenta chiar 
reintrare, după o absentă de 
nroane două luni, a sărit st 
Sandu, cu temperamentul său 
jucător... activ, dar totul avea 
se potolească. Jocul a reintrat 
normal si astfel. In min. 
Sportul Studențesc marca un gol 
de maro frumusețe : Cristea a 
luat un start in viteză din jumă
tatea proprie, a schimbat rapid

că 
la 
a- 
M. 
de 
să 
in

39,

„SPARG GHEAȚA
Frigul, fulgii de nea căzuți 

încă de la primele ore ale di- 
In.ineții peste... contraperfor- 

manțele Sport Clubului în a- 
ceastă toamnă (nici o victorie 

Ipe propriul teren) i-au oprit, 
simbătă, la locuințele lor pe 
multi iubitori ai fotbalului din I localitate. Șl în ambianța baco- 
viană, creată de tribunele 
cvasigoale și în care palidele 
încurajări veneau din partea 

' micii galerii... giuleștene, pri-

I
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fie și ma 
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(min. 49 ș 
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intervenții 
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metri și t 
cîndu-1 p< 
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(min. 65). 
83).

SPORTU1 
tian 6 — 
(min. 79 C. 
teanu II 6 
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7 — Cora 
(min. 70 P;

PETROLL 
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Pitulice 6,5 
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Carton 
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La spera
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poartă: 
marcat: 
CORAȘ

DE

Imii care s-au văzut în atac au 
fost jucătorii formației oaspe
te. Simplu „foc de paie", întru- 
cît, la întîia replică mai con
sistentă a băcăuanilor, Toader 
s-a aflat în postura de a scoate 
balonul din plasă: primind ba
lonul de la Penoff, undeva în 
linia mediană, Burleanu l-a 
trimis mai departe, în adîn- 
cime (printre apărătorii răsfi
rați ai Rapidului și aliniați, 
tardiv, în crearea ofsaidului) 
spre SCÎNTEIE, care, singur- 

a îndeplinit o simplă 
> (min. 8). A fost 

fază-șoc care l-a determinat pe I Dumitru să renunțe la rolul de
„libero" (încredințat lui Tăna
se, locul acestuia luîndu-1 Va- 

Imeșu) și să prefere „dispece
ratul" în treimea neutră. Spre 
sfîrșit de repriză, antrenorul- 
jucător a cerut înlocuirea (cu 

IȘt. Popa), determinat și de 
faptul că echipa lui expediase 
spre poarta adversă o singură I minge (Goanță, in min. 12, de
la 25 m) și aceasta fără adresă; 
timp în care „partea cealaltă" I ratase, prii
Scînteie (m 
(min. 42) bt

I
I
I
I singurel, a 

formalitate

IȘt. Popa), 
faptul că <

I ratase, prin Fulga (min. 17),
Scînteie (min. 24) și Tismănaru 
(min. 42) bune situații de gol.

Cam la fel se vor petrece în 
I teren lucrurile și după pauză.

Stadion „23 August"; teren 
bun; timp Închis, cer plumburiu, 
a nins; spectatori — circa 1 500. 
Șuturi: 17—2 (m poartă: 8—1). 
Cornere: 7—1. A marcat SCÎN
TEIE (min. 8).

S.C. BACAU: Cîmpeanu 6 — 
Ciudln 6, Artenle 7, Borcea 6, 
Pmoff 6 — Burleanu 6,5, Ivanov 
6, Tismănaru 6 (min. 46 Agachi 
6), Fulga 6,5 (min. 71 Andronlc 
6) — Șolman 6. Scînteie 7.

RAPID: Toader 7 — Marinescu 
6, Matei 5, Dumitru 5 (min. 41 
șt. Popa 6), Tănase 6 — Dră- 
ghici 5 (min. 56 V. Radu 5), Mâ
nu II 6, Goanță 5, Pistol 5, Va- 
meșu 5 — Damaschin II 5.

A arbitrat bine M. Neșu (Ora
dea); la linie: I. Niculițov (Foc
șani) și Al. Mustețea (Pitești).

Cartonase galber.e: ARTENIE, 
VAMEȘU.

La speranțe; 2—1 (1—1).
€ ..........................

Băcăuanii se vor menține la 
cirrna jocului, își vor crea noi 
ocazii, risipite, însă, de Șoi- 
man (rain. 63 și 82) și Scînteie 
(min. 70—mingea a lovit „trans
versala"). Cea mai mare posi
bilitate de a se desprinde pe 
tabela de scor o va rata Bor- 
cea, care a executat, imprecis, 
lovitura de la 11 metri, acor
dată pentru faultul (inutil) co
mis de Toader asupra lui Scîn
teie. Timizj, reținuți (mare di
ferență între prestațiile lor a- 
casă și în deplasare), rapidiștii 
vor obține, ca și în prima par
te, un singur șut (semnat, în 
min. 69 Pistol) și acesta tot 
din afara careului...

Gheorghe NiCOLAESCU

Mii de 
la stadion 
obținută î 
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secutive îi 
de jocul < 
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LUPESCUTANDEMUL MATEuT
9

lui Mateuț — Lupescu (în for
mă deosebită), iar lansările lui 
Mihăescu (dovedind aceeași vi
teză în pofida terenului) și 
Cămătaru încep să reteze ela
nul de start al gazdelor. Ata
cul prelungit al oaspeților din 
min. 17 a prefațat deschiderea 
scorului. în min. 19, Mihăescu, 
lansat de Lupcscu, face una 
din obișnuitele sale curse, trete 
de Ciobanu și intră in careu, 
unde fundașul sucevean îl a- 
tacă din spate. Penalty. MA
TEUȚ transformă fără echivoc: 
0—1. Scorul reprizei este sta
bilit in min. 42; Lupu este 
faultat aproape de linia de cor
ner, tot el execută pînă la An- 
done, care șutează puternic,
respinfee un fundaș sucevean de

“ ‘ ■“ și LUPESCU,
reia plasat în

Cea mai așteptată confrun
tare din această toamnă, pe „A- 
reni" •— cum era acreditat me
ciul în programul publicat de 
gazde — a avut un decor de 
autentică lamă, zăpada căzînd 
la Suceava toată ziua de sîm- 
bătă. Așa îneît terenul, alb ca 
neaua, ascundea clisa, pe 
alocuri alunecoasă, ceea ce pă
rea, la începutul meciului, că 
schimbă datele problemei, 
C.S.M. mișcipdu-se cu dezin
voltură și atacînd, în timp ee 
dinamoviștii, apărlndu-se, a- 
veau reale dificultăți cu păs
trarea echilibrului. Primul sfert 

de oră a aparținut, deci, gaz
delor, Păiuș și Cașuba (din 
acțiuni individuale), sau State 
(din lovitură liberă) nereușind 
însă să pericliteze serios butu
rile iui Moraru. Capacitatea 
combinative a liniei la mijloc 
dinamoviste a început să se 
facă tot mal des simțită prin 
adecvarea la teren a tandemu-

pe linia porții 
venit în viteză, 
plasă : 0—2.

Gazdele reiau
celași elan de la început și sce
nariul repetă „firul narațiunii"

partida cu a-

SPIRITUL OFENSIV ÎN AVANSCENĂ
Ambele combatante au abordat 

.iocul deschis, la victorie, ceea ce 
a făcut ca fazele să abunde la 
ambele borti, mal numeroase la 
cea apărată de Ioniță. A rezultat, 
deci, o partidă frumoasă, purtată 
în viteză, jocul comblnativ fiind 
în prim-planul preocupărilor 
componentilor celor două for
mații.

Din start. Victoria a căutat să 
deschidă cît mai repede scorul, 
dar ratările s-au tinut lanț. Pri
ma s-a derulat în minutul 3. 
cînd Tonolinschi a reluat Impre
cis balonul centrat de Țălnar. Au 
urmat. în minutele 5 si 7. cen
trările lui Țălnar si. respectiv. 
Ene. mingea nlimbîndu-se prin 
fata porții Iul Ioniță fără ca ni
meni s-o noată devia în plasă. 
Mare situație de gol în minutul 
17. cînd Augustin a trimis din 6 
m peste ..transversală". Peste un 
minut. Nicsa. angaîat frontal, a 
pătruns in careu, dar. dintr-o ex
celentă poziție, a întîrzlat șutul 
st a fost contrat. Din nou emoții 
pentru Nitu. în minutul 24. cînd 
batonul expediat puternic de C. 
Coiocaru a fost deviat, cu difi- 
ci ltate. de portarul Victoriei în 
corner. Fazele se succed cu re
peziciune la ambele porii, spec
tatorii fiind obligați să-si rr.ute 
Plivirea cînd în stingă, cînd In 
dreapta, ca la ping-pong. După 
ce Țălnar (min. ZG) tntirzle des
chiderea scorului, aceasta se va 
produce nn minut mai tîrziu, cînd 
cursa lui Vaișcovici se încheie cu 
o centrare la... tntîînlre șl ȚAL
NAR reia balonul în plasă. Go
lul numărul 2 va fi marcat de 
VAIȘCOVICI' (mîn. 32). cu nn 
șut puternic din afara careului, 
care l-a surprins ne Ioniță. Cu 
7 minute înaintea pauzei. NICSA 
reduce din handicap: 2—1.

La reluare, dună un noian de 
ocazii Irosite în ordine de Ene. 
Vaișcovici. Iordache. Bardac. Nu
lă si Nicsa. în minutul 75 VAIȘ-

VICTORIA 
CORVINUL

4 (2)
2 (1)

Stadion Victoria; t“ 
țimp noros; spectatori 

(pe 
Au 
Și 
și 75 — ul- 

respectiv NIC- 
STROIA (min.

2 000. Șuturi: 25—7
11—5). Cornere: 4—2. 
ȚALNAR (min. 27 
VAIȘCOVICI (min. 32 
timul din 11 m) 
ȘA (min. 38) și 
76).

VICTORIA: Nițu 
6, C. “ ’

teren bun;
— circa 

poartă: 
marcat:

89) șl

. 6 — Comănes-
eu 6, C. Solomon 7, Mi rea 
Topolinsch! 7 — Augustin 
(min. 77 Balrur), V. Cojocaru 
Ene 6 — Țălnar 8, Iordache 
(min 67 Nuță 6), Vaișcovici

CORVINUL: Ioniță 5 — Bar- 
dac 6, Mărgineen 8, Dubinciuc 6, 
Tirnoveanu 5 (min. 80 Prigorie) 
— Nicșa 7, Burlan 5, Petcu 6 — 
Suciu 8, I. Cojocaru 6,5 (min. 63 
Hanganu 6), Stroia 7.

A arbitrat foar:e bine N. Dl- 
nescu; la linie: Gh. Constantin 
și A. Mițaru (toți din Rm. vîl
cea).

La speranțe: 4—1 (2—0).
• i

7,
6

7,
6

8.

COVICI va tnscrie din penalty, 
în u.ma faultului comis de Bar
da c asupra executantului loviturii 
de pedeapsă: 3—1. Corvinu! in
sistă si. la capătul unei frumoa
so combinații. STROTA (min. 76) 
va marca (3—2). Cu un minut 
înaintea 
NAR va 
..bombă", balonul la vinclu. con
sfințind victoria absolut meri
tată a bucurestenilor.

i (3—2). 
fluierului final.
expedia, cu un

TAL- 
sut-

Gheorghe NERTEA

C.S.M. SUCEAVA 
DINAMO

i (0)
3 (2)

Stadion „Areni";
cu zăpadă; timp 
spectatori — circa 12 000. șuturi 
4—10 (pe poartă: “ “ 
2—4. Au marcat: 
47, din penalty) 
TEUȚ (min 19, 
LUPESCU (min.
CHIN I (min. 79).

C.S.M. SUCEAVA: Alexa 7 — 
Cristescu 7, Ungurean 6, Butna- 
ru 7, Ciobanu 5 — ~ " 
Golan 8, Cașuba 6,5 
Sfrijan 6, State 5 
Popa 5)

DINAMO: Moraru
7, 
traseu 6
Sabou 6 (min 46 drac 7), Ma
teuț 8 (min. 71 Damaschin I 7) 
— Mihăescu 7,5. Cămătaru 7.

A arbitrat foarte bine I. Crft- 
clunescu (Rm Vîlcea); la linie: 
I. Tărcan (Tg. Mureș) și Șt. Ro- 
tărescu (Iași).

Cartonase galbene: LUPU, STA
TE, I. POPA.

La

teren moale, 
cu ninsoare;

3—6). Cornere: 
CAȘUBA (min.
respectiv MA- 
din
42),

penalty), 
DAMAS-

Gafencu 6,
— Păiuș 7, 
(min. 72 I.

7 — Varga 
Rednic 7,5, Andone 7, Dumi- 

Lupu 7, Lupescu 8,

speranțe: o—0.• ...  m
prima repriză, cu un 
element inedit: C.S.M.

sin- 
rou-

47, 
în 

blo-

PRIMA REPRIZA
tde 
oria 
Ga- 
:on- 
- Și 
loar 
?elc 

în 
ieo- 
na- 
re- 
ără 
In- 
fă- 
ac-

F.C. ARGEȘ 
OȚELUL

2 (2)
0

REPETIȚIE PENTRU NICOSIA
Precedat tto o frumoasă și e- 

moționantă festivitate prilejuită 
de retragerea din activitatea com- 
petiționailă a bravului că-pitan al 
echipei locale, Florea Ispir, me
ciul de la Tg. Mureș, disputat 
în condiții meteorologice difi
cile, a Întrunit sufragiile una
nime ale numerosului public. E- 
voluția la nivelul obișnuit a cam
pioanei noastre, îndeosebi în pri
ma repriză, și replica viguroasă 
a formației mureșene, eu precă
dere după pauză, au generat un 
spectacol fotbalistic de bună ca
litate, alert, cu multe faze de 
poartă și goluri aplaudat»

Cit timp terenul s-a menținut 
mai bine, rezistînd ninsorii, ste- 
liștii (fără Betodedici, Stoica și 
Pițurcă — accidentați) au zburdat 
in joc, combinațiile tor în vi
teză și de mare efect surțtrin- 
zînd adesea pe picior greșit Oe- 

‘ ‘ e-
f. să 

din
exe- 

lul 
două 

mi-

I A.S.A. 
j STEAUA

2 (0)
4 (2)

Stadion Municipal; teren greu, 
acoperit ti'eptat cu un strat dc 
zăpadă; timp nefavorabil, nin
soare; spectatori — circa 10.000. 
șuturi: 18—12 (p poa tă: 8—6). 
Cornere: 3-3. Ati marcat: ALr.u 
(min. 62 șl 84), respectiv ROTA
RIU (min. 6 ș 40), LĂCĂTUȘ 
(min. 56) și BALINT (mtn. 80).

A.S.A.: varo 5 — Botezan 5. c. 
Naghl 6 (min. 76 C. Iile), .Jenei 
6, Marton 5 — Erosz 6.5, ~ 
banțu 7, A. stoica “ 
Albu 7,5), T. Iv.ir 
6,5, Craiu 7.

STEAUA: Lilia< 
trescu 7, Iovan 7, 
Ungureanu 6 (min.

Doro- 
i 5 (mim 46 
6 — Ciorceri

din 
gur 
șește să înscrie. în min. 
Sfrijan intră nestingherit 
careu și Moraru, ieșit la
caj, îl oprește neregulamcntar. 
CAȘUBA transformă lovitura 
de la 11 m și 1—2. Cămătaru a 
ratat cea mai mare ocazie 
această repriză (min. 70), 
mițînd, de la numai 10 m, 
lingă poartă. în min. 79, 
hăescu îl pasează lui Orac, 
șutul acestuia este respins de 
Ălexa și DAMASCHIN I intro
duce balonul în poartă din a- 
propiere : 1—3. Victorie clară 
a liderului.

Paul SLAVESCU

din 
tri-

CLAR SI
7

în prima jumătate de oră a 
acestei partide nu s-a în.tîmplat 
aproape nimic deosebit, jocul 
cursiv, pe contre, al ambelor 
formații „stingîndu-se“ cu re
gularitate în preajma careului 
de 16 m. F.C.M.-ui s-a simțit 
mai mereu incomodată de pre
singul Iul „Poli" șl chiar de... 
îndrăzneala ei. Prima „scinteie" 
a partidei am notat-o în min. 
31, cînd Bălan a șutat de la 
distanță in bară. După două 
minute, însă, a venit deschi
derea scorului : Avădanei a 
centrai de pe dreapta, cam de 
Ia colțul terenului, mingea a 
depășit întreaga apărare a „alb- 
violeților" și BARBU a șutat 
năpraznic, din voieu, de Ia 
circa 8 m, sub „transversală". 
Un gol cum rar se poate ve
dea pe stadioanele noastre! 
..Poli" a ripostat energic în 
min. 36. dar Ilcu, la ex
celenta centrare a lui Varga, 
doar cu Polgar in față, a trimis

IERI, ETAPA A 10-a
h\\\\\\\\\\^^^

A DIVIZIEI B
SERIA I

mii 
ce
rte 
cu 

?n- 
*ea 
)e- 
ri- 
le- 
F-a 
rii 
u-

Stadion „1 
timp închis: 
10 000. Șuturi j 
7—4). Cornere: a—4. Ău 
RADU II (mir. 18), C. 
(min. 27).

F.c. argeș: speriatu 7 
cu 7,5, Pîrvu 6 Stancu 6, 
7 — Ignat 7, Badea 7, Bănuță 6,5 
(min. 74 Ștefan 6) — C. Pană 7,5, 
Radu II 7,5 ------  * ' "
Ghioacă'.

OȚELUL: 
rali 6, Agiu 
Popescu 5 - 
6,

Mai": teren 
spectatori 

11—5 (pe 
: 4—4. ‘

bun; 
circa 

poartă: 
marcat;

PANA

— Voi- 
Eduard

Vlădoiu 7 (min, 79

Căiugăru 6 — Bo- 
7, Anghelinei 7, G.

■ M. Stan 7, Burcea 
Măstăcan 5 (min. 62 Sandu 5) 
Abrașu 5 (min. 53 Chivu 5). 

Ilanghiuc 5, O. Popescu
A arbitral bine M. Salomir 

(Cluj-Napocf : la linie: J. Gra
ma și Gh Ofițeru (ambii Bucu
rești).

Cartona e galbene: G. POPES
CU, PÎRVU, bTANCU.

La speranțe: 1—0 (0—0).

STEAIA M1Z1L — UNIREA 
FOCȘANI 5—0 (4—6): Lupu (min. 
13, autogol, Greaca (min. 32 din 
11 m și min. 40) C Lazăr (min 
43) și Mihalache (min. 86).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
FEPA ’74 BlRLAD 0—0.

METALUL PLOPENI — POLI
TEHNICA IAȘI 2—0 (1—0): Toma 
(min. 11) șl Preda (min. 88).

F.C.M. DELTA DINAMO TUL
CEA — ȘIRETUL PAȘCANI 8—2 
(0—0): Preda (mtn. 67) șl Bambu 
(min. 90).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA — 
F.C. CONSTANȚA 2—0 
Petrache (min. 20) și 
(min. 46).

UNIREA SLOBOZIA — 
BUZĂU 1—0 (0—0):
(min. 47) •

C.F.R. PAȘCANI — C.S. BOTO
ȘANI 2—1 (0—0): Keeeszi (min.
62 din 11 m). Iancu (min. 87), 
respectiv Mihăilescu (min. 56).

OLIMPIA RM. SABAT — CEA
HLĂUL P. NEAMȚ 3—1 (2—0) :
Niculcioiu (min. 7), Ioniță (min. 
19) Dumitrescu (min. 68 din 11

(1-0):
Cațaros

GLORIA
Constantin

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11-12.

13.
14.
15.
16.
17.
18.

STEAUA M. 
Polit. Iași 
Unirea Fcș. 
F.C. C-ța 
Prog. B»r. 
Met. Plopeni 
Unirea Slob. 
Prahova CSU 
Șiretul 
FEPA *74 
Delta Tulcea 
Ceahlăul P.N. 
CS Botoșani 
Gloria Bz. 
CFR Pașcani 
Inter Vaslui
Olimp. Rm.S. 10 
Petrolul Br 10
• ............

10 6 1 3 22-10 13
10 6 1 3 19- 9 13 

5
5
5
5
5
4
5
3
4

10 4
4
2
4
4
3
2

io
10
10
10
10
10
10
10
10

10
10
10
10

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

ui 
0- 
ul 
re 
>U 
cl 
în 
C.
u. 
ă, 
te
v, 
in
>1, 
ta

fost Ia înălțime. Spre surprin
derea susținătorilor lor, pi- 
teștenii au oprit nejustificat 
motoarele, cu gîndul la vic
toria care se contura ca sigu
ră, dar nu și la... golaverajul 
lor negativ. Firesc, ca și invi
tați, gălățenii au ieșit la atac 
și nu greșim dacă spunem că, 
repriza a fost a lor. Strădanie 
multă la mijlocul terenului, 
însă cu doar 3 șuturi pe poar
tă de ambele părți, din care 
reținem o singură fază : în 
min. 60 Radu II a trimis balo
nul, splendid, cu capul, din 
plonjon, dar Căiugăru a reu
șit să se opună cu succes.

m), respectiv Farcaș (min. 58).
INTER VASLUI — PETROLUL 

BRAILA 2—0 (1—0): Ciochină
(min. 22) și Țibulcă (min. 50).

Relatări de la R Alexandrescu, 
O. Bălteanit, V. Frîncu, I. Dia- 
conu, N Costin, I. Matei, C. 
Enea, T. Budescu și M. Florea.

ETAPA VIITOARE (duminică 8 noiembrie): Șiretul Pașcani — 
Metalul Plopeni, Ceahlăul p. Neamț — F.C.M. Delta Dinamo Tul
cea, Gloria Buzău — Olimpia Rm. Sărat. C.S. Botoșani — Unirea 
Slobozia, F.E.P.A. ’74 Bîrlad — C.F.R. Pașcani, Unirea Focșani — 
Prahova C.S.U. Ploiești, F.C.M. Progresul Brăila — Steaua MIzil, 
F.C. Constanța — Petrolul Brăila, Politehnica Iași — Inter Vaslui.

8 noiembrie): Șiretul Pașcani

ai Modesto FERRARIN!

SERIA a ll-o

VUL- 
(1-0)

SPORTUL MUNCITORESC CA
RACAL - PROGRESUL 
CAN BUCUREȘTI 1—0 
xăuiu (min 39).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— GAZ METAN MEDIAȘ 4—0 
(2 -0): Tică (min 28 din 11 m), 
Guda (min. 38 și 51) și Petre 
(min. 68).

INTER SIBICT - TRACTORUL 
BRAȘOV 1—0 (0—0): Stănescu

(min. 58 dir. 11 m).
A.S. DROBETA TR. SEVERIN 

- C.S. TlRGOVIȘTE 4—2 (2—0) : 
(min. 18) Palea (min. 27 
Corcovan (min. 81), res- 

D. Dumitrescu (min. 77), 
(min. 83).

C.S.M. PANDURII TG. JIU — 
CHIMIA RM. VlLCEA 1—0 (1—0) : 
Gheorghe (min. 20).

SPORTUL „30 DECEMBRIE" —

Păuna 
Și 78), 
peutîv 
Chiriță

lenslva mure^eană. Astfel, 
ehipa bucureșteană a reușit 
deschidă repede scorul, încă 
min. 8, printr-o splendidă 
cuție tehnică (foarfecă) a 

ROTARIU. a ratat alte < 
mari ocazii, prin Hagi, în 
nutele 24 șl 32 (cînd portarul 
Varo a intervenit curajos la pă
trunderile valorosului internațio
nal stelist) si-a mărit avantajul 
în min. 40, prin același ROTA
RIU. care a țîșnit Irezistibil la 
excelenta pasă dată de Lăcătuș, 
în toată această primă jumăta
te a meciului, mureșenii (care au 
resimțit absența lui Fodor, Sza
bo șl Fanici), au atacat cu timi
ditate și mal puțin < 
punînd, totuși, șl ei In 
uneori, poarta oaspeților, 
fost ea-ul în min. “ ' 
mos al luL Liliac 
Ivan).

După pauză, pe__
tier it de nea, gazdele „ 
cui cu o forță de atac 
dar cei care vor marea vor 
din nou oaspeții, 
(lansat excelent

MERITAT

25 
la

u<n

consistent, 
pericol, 
cum a 

(reflex fru- 
capul** lui

teren aco- 
lncep Jo- 

sporitâ, 
fi 

LĂCĂTUȘ 
de Ungureanu)

balonul cu capul, alături. 
Gazdele vor forța majorarea 
scorului, dar Almășan (min. 40 
și 41) Ișl va salva poarta prin 
intervenții de ultim moment.

Repriza a doua a fost mult 
mai generoasă în faze de poar
tă, deoarece și jocul brașove
nilor a căpătat mai multă sub
stanță. S-a remarcat din nou 
Almășan (min. 56) la „bomba" 
lui Avădanei, apoi Polgar 
(min. 67) la acțiunea lui Boze
șan II : au venit alte ratări 
la poarta timișoreană (min. 73 
și 74) pentru ca in min. 82, în 
urma unei splendide faze 
concepute la mijlocul terenului 
și continuată cu un fulgerător 
„un-doi“ AVADANEI — Terheș, 
primul să înscrie spectaculos. 
Așa s-a scris această a doua 
victorie în campionat a echipei 
locale, care ne-a reținut aten
ția prin frumosul ei sprint din 
final.

Stelian TRANDAFIRESCU

7 — D. 1
Bumb eseu 

_ , 68 Lucaci
— Rotariu 8 Bu<5ni 
Majaru 6 — Lăcătuș 
Bălan 6). Balint 7.

A arbitrat bine V. 
Ia linie: D. Bolintiș 
București) ș’ Șt. Grosu 
rași).

La speranțe: 1—3 (0—0)..

7. Hagi
7 (min.

Pe-
I 7,

6)
I 7,

62

Anghcloiu;
(ambii din

(Călă-

pătrunzând in careu șl șutind cu 
boltă peste portarul Varo. Do
minarea gazdelor este. totuși, 
fructificată în min. 62, cînd ALBU 
(tatonat de Iovan) pătrunde im
petuos și înscrie in colțul lung. 
Ratează apoi Erosz (mîn. 65), Li
liac are șl el o nouă 
reușită (min. 72), Ivan 
de “ ■■ -
ca 
scrie, prin BALINT. mingea tri
misă de el cu capul lovind mai 
intil bara înainte de a poposi in 
plasă. Gazdele nu rePUință insă 
ia atac și In min. 84 reduc din 
scor 
unei 
tură

paradă 
greșește 

puțta ținta (min. 73), pentru 
in min. 80 tot Steaua să ta-

prin același ALBIT, frn urma 
reușite combinații la o lovi- 
liberă.

Constantin FIRÂNESCU

F.C.M. BRASOV 
„POLI* TIMIȘOARA

2 <no
Stadion Municipal; teren puțin 

alunecos; timp friguros, ninsoare 
in a doua parte; spectatori — 
circa 5 000. Șuturi: 11—5 (pe 
poartă: 7—2) Cornere: 8—4. Au 
marcat: BARBU (min. 33), A VĂ
DANEI (min. 82).

F.C.M.: Polgar 7 — Bălan 6, C. 
ștefănescu 7, Naghl 8, Kiss 7 — 
Kramer 8 ' ' --------- “
danei 7,5, 
(min. 46 
Barbu 7.

(min. 83 Pătru), Avă- 
Mandoca 7

Andrași 5)

Almășan 7

— Filip 5 
Terheș 6,

— Pascu
7, C. var-

8,5,
5,

.POLI-
0,5, Crăciun 6, Oancea 
ga 7 — Neagu 8, Manea 
Bobaru 8 (min. 38 Lehman 
min. 72 Vușcan 5). Bozeșan II 7 
— Hcu 5, China 8.

A arbitrat bine M. Stoenescu; 
la linie: M. Doncea (ambii din 
București) și V. Curt' (Constan
ța).

Cartonașe galbene: crăciun.
La speranțe: 1—0 (0—0).

8 noiembrie): Jiul Petroșani

1. PANDURn 10 < 3 1 19- 8 15
2. Inter Sibiu 10 7 1 2 12- 7 15
3. Jiul 10 6 1 3 18-11 13
4. ICIM Brașo’. 10 5 3 2 10- 5 13
5. Gaz Metan 10 6 0 4 14-18 12
8. Electroputce 10 5 1 4 20-11 11
7. Bp. „30 Dee." 10 5 1 4 12- 9 11
8. Tractorul Bv. 10 5 •’ 4 11-11 11
9. Electromureș 10 4 3 3 10-13 11

10. A.S. Drobeta 10 4 2 4 16-19 10
11. Sp. Muncit. Si. 10 4 1 5 11-14 9
12. Mec. Fină 10 4 1 5 11-16 9
13. C.S. T-vlște 10 3 2 5 15-14 8
14. Chimia Rm.V. 10 3 2 5 15-14 8
15. Sp. Muncit. Car. 10 3 2 5 8-15 8
16. Autobuzul 10 2 3 5 7-13 7
17. Metalul Buc. 10 2 2 6 12-15 6
18. Prog. Vulcan 10 1 1 8 3-14 3

METALUL BUCUREȘTI S—8 
(3—8): Ionescu (min. 13), Tănase 
(min. 32) șl Margelatu (min. 36).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
JIUL PETROȘANI 0—0.

I.C.I.M. BRAȘOV — ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 2—0 (2—0) :
Chioreanu (min. 25 șl 33).

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
— SPORTUL MUNCITORESC 
SLATINA 2—1 (1—0): FI. popa 
(min. 32), Varga (min. 88), res
pectiv Dincă (min. 57).

Relatări de la Gh. Donciu, C. 
Bartales. I. Boțccan. M. Focșanu, 
P. crlstea, R Petre, p. Ion, V. 
Secăreanu șl Gh. Botezan.

ETAPA VIITOARE (duminică ______ _____^___
Inter Sibiu, Gaz Metan Mediaș — Autobuzul București, C.S. Tîr- 
govlște — Mecanică Fină București, Metalul București — A.S. Dro- 
beta Tr. Severin, Progresul Vulcan București — Sportul „30 De
cembrie", Electroputere Craiova — Sportul Muncitoresc .jaracal. 
Sportul Muncitoresc Slatina — I.C.I.M. Brașov, Chimia Rm. Vîlcea 
— Elșctromureș Tg. Mureș, Tractorul Brașov — C.S.M. Pandurii 
Tg. Jiu.

SERIA o lll-a —
GLORIA BISTRIȚA 

RUL BAIA SPRIE 2—1 
vagău (min 2) 
(min. 33).

C.S.M REȘIȚA 
TiRNAVENI 2—1 
(min. 8), Despa 
pectiv Mărginean

STRUNGUL ARAD — A.S. PA
ROȘENI VULCAN 1—1 (1-
Cînipan (min. 38 din 11 m), 
pectiv Ticuț (min. 45).

STICLA ARIEȘUL TURDA 
GLORIA REȘIȚA 4—0 (1—0) : 
tan (min 34) Doboș (min. 
V. Rus (min. 68) șl Rațiu (min. 
82).

DACIA MECANICA
— VICTORIA F.I.U.T.
5—0 (3—0): Mitu (min. 
(min. 14), Oniga (mîn. 
can (min. 66) șl Dobrău 
73 din 11 m).

ARMATURA ZALAU —
SIGHET 0—0.

OLIMPIA I.U.M. SATU MARE
— F.C. BIHOR ORADEA 0—0.

F.C. MARAMUREȘ BALA MA
RE — METALUL BOCȘA 2—0

- MINE- 
(2—0): Șu- 
Trimbițaș

— CHIMICA 
(1—1): Răduțâ 

(min. 75), 
(min. 27).

res-

i-l):
res-

1. F.C. BIHOR
2. Gloria B-ța 
“ U.T.A.

C.S.M. Reșița 
Armătr”a 
F.C. Maram. 
Met. Bocșa 
Olimpia S.M. 
Dacia Orăștie 
A.S. Paroșeii

10* 3 0 22- 3
10 
10 
10 
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

53 2
3
1
4
2
5
4
1
3

3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.

10.
11. Vict. Caref
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

2
3
2
3
2
3
5
4
6
5
6
5
6
5
5 
a

5
6
4
5
3
3
4
3
4 0
3
4
3
4
2
2
4

2
0
2
0
3
3
3

Strungul Arad 
Chimica Tîrn. 
Gloria Reșița 
Sticla Turda 
C.I.L. Sighet 
Minerul B.b. 
Progr. Tiraiș.

• ■■■■■■ — 
(2—0): Buzgău (min. 15) și Do
robanții (min. 16).

A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA
RA — U.T ARAD 1—1 (0—0):
Giuchici (min 79), respectiv vî- 
nătoru (min. 90).

Relatări de la I. Toma, P. 
Fuchs, N. Strajan, p. Lazâr, i. 
3imtaie, N Donciu, Z. Kovacs, 
A. Crlșan și S Marton.

ETAPA VIITOARE (duminică 8 noiembrie): A.S. Paroșeni Vul-

VI-
54),

oraștie 
CĂREI 

vesa 
vidi- 
(min.

10),
43),

c.i.l.

7
7

can — U.T. Arad, Minerul Bala Sprie — Sticla Arieșul Turda, 
Gloria Reșița — A.S.A. Progresul Timișoara, F.C. Bihor Oradea — 
Gloria Vleicrlr ~
Mare, C.I.L. Sighet — Dacia Mecanica Orăștie, Strungul Arad — 
C.S.M. Reșița, Metalul Bocșa — Armătura Zalău, Chimica Tîmă- 

venl — F.C.' Maramureș Baia Mare.

Bistrița, Victoria F.I.U.T. Cărei — Olimpia I.U.M. Șatu

Chimica Timă-



CUPELE EUROPENE LA HANDBAL
• Politehnica Timișoara, victorioasă pe teren propriu (23 17

cu S.C. Leipzig) ® Steaua și H.C.
Du.nioică s-au desfășurat meciurile din prima 

manșă a turului II din cadrul cupelor europene. 
La Timișoara, în „Cupa Cupelor", handbaliștii 
de la Politehnica au obținut victoria în fața 
redutabilei formații Sport Club Leipzig cu 
23—17 (13—10). La Goteborg, în „Cupa Campio
nilor Europeni", Steaua București a fost tatre-

In Cupa Campionilor Europeni

Minaur taia Mare, învinse in buetha

cută cu 30—25 (19—14) de I.K Redbergslids
Goteborg, păstrînd însă șanse de calificare în 
meciul retur de la. București. în schimb, H.C. 
Minaur Baia Mare, în „Cupa I.H.F.", a pierdut 
la un scor categoric in fața lui II.K. Drott 
Itelmstad cu 29—19 (13—9), micșorîndu-și posi
bilitățile de a trece în turul III.

I VICTORII ROMANEȘTI
LA BALCANIADĂ DE HALTERE

GOTEBORG, 1 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special). 
In fața unei săli incandescen
te, steliștii au avut un start 
bun și au condus cu 1—0, apoi 
cu 4—2, în min. 8, după care 
însă egalitatea s-a restabilit 
pe tabela de scor: 5—5 în min. 
12, 7—7 îri min, 15, 8—8 In 
min. 17. în continuare, gazdele 
au luat inițiativa și, la pauză, 
și-au asigurat un avantaj de 
B goluri.

Ia reluare, handbaliștii^ ro
mâni au jucat din ce în ce 
mai bine, dar. cu toate efor
turile depuse, nu și-au putut 
duce la sfîrșlt bunele intenții 
din cauza intrării „în rol" a 
arbitrilor tn această perioadă 

de timp conducătorii meciului 
au devenit părtinitori și au 
dat decizii neconforme cu rea
litatea. Iată un singur exem 
piu: în min. 39 unul dintre cei 
mai buni handbaliști de pe te
ren, Marian Dumitru, a co
mis un fault obișnuit, de joc 
și, fără nici un avertisment 
61 a fost descalificat 1 O deci 
zie care a surprins șl pe gaz
de ! Minute în șir. steliștii a' 
avut inițiativa, au redus din 
handicap, dar cei doi arbitri 
nu s-au lăsat și au sancționat 
echipa română pentru „joc 
pasiv", cînd sportivii noștri a- 
veau tot interesul să măreas
că ritrnul de joc și să atace 
cit mai repede 1 ! Pînă la ur

mă, I.K. Redbergslids Gole- 
borg a cîștigat cu 30—25 
(19—14). deci la o diferență de 
5 Roluri, care în meciul retur, 
de la București, poate fi re
cuperată, avind în vedere va
loarea ridicată a handbaliști- 
lor noștri. Au înscris: B. Jil- 
sen 7, Johansson 6, Eklund 5,

Jilscn 3, Pellersson 2, Wis- 
lander 2. Carlsson 2, Cato 2 
și Andersson 1, respectiv Du
mitru 7. Berbece 6, Stingă 5, 
Ghimeș 3, Drăgăniță 2, Mirică 
1. Nicolae 1.

Au conduș slab O. Christen
sen și P.G. Jorgensen (Dane
marca)

Mihail VESA

TIRANA, 1 (Agerpres). La 
Palatul sporturilor din Tirana, 
în cadrul celei de-a 17-a ediții 
a Campionatului Balcanic de 
haltere, în limitele categoriei 
52 kg, pe primul loc la tota
lul . celor două stiluri s-a cla
sat sportivul român juniorul 
Traian Cihărean, cu 242,500 kg 
— record național de seniori — 
urmat de Duraj (Albania) — 
215 kg, Hyseni (Albania) — 210 
kg Medalie de aur a obținut, 
de asemenea, Dorel Matccș, 
cîștigător la categoria .60 kg, 
cu 275 kg la cele două stiluri, 
urmat de coechipierul său Du
mitru Ncgreanu — 270 kg și 
grecul Sidiropoulos — 250 kg.

ACTUALITATEA ÎN HOCHEI
PRAGA. tntr-un med amical 

disputat la Fraga. selecționata de 
hochei a U.R.S.S. a Întrecut eu 
scorul de 4—2 (0—1. 2—0. 2—1)
echipa Cehoslovaciei. Golurile au 
fost marcate de Semenov, Vol- 
ghin. Semak. Bikov. respectiv. 
Vlach si Vlik.

La Gottwaldov s-a disputat cel 
de-al doilea med dintre selec
ționatele Cehoslovaciei si U.R.S.S. 
Partida s-a încheiat la egalitate: 
3—3 <2—2. 0—1. 1—0). golurile fi
ind înscrise de Ruzicika (3). res
pectiv Iasln. Kravduk șl Harta.

La categoria 56" kg, victoria 
a revenit concurentului bulgar 
Dimitrov, cu 242,500 kg, urmat 
de Cenaj (Albania) — 240 kg, 
Maftei (România) — 235 kg

★
NEW YORK, 1 (Agerpres). 

I.a Daytona Beach (Florida) au 
început întrecerile primei edi
ții a Campionatelor Mondiale 
feminine de haltere.

în limitele categoriei 48 kg, 
pe primul loc s-a situat Huang 
Xiaoyo (R. P. Chineză), care a 
totalizat la cele două stiluri 170 
kg, urmată de Robin Byrd 
(S.U.A.) — 137,500 kg.

La categoria 44 kg a termi
nat învingătoare Cai Jun (R. P. 
Chineză) — 145 kg

BERNA. Disputat Ia Berna, 
medul dintre selecționatele se
cunde ale Elveției si Cehoslova
ciei s-a încheiat cu scorul de 5—4 
(3—1. 2—1. 0—21 în favoarea ho- 
cheistilor cehoslovaci.

MOSCOVA. în campionatul 
U.R.S.S. s-au disputat alte trei 
partide. încheiate cu următoarele 
rezultate : Spartak Moscova — 
Himik Voslcresensk 3—2 <1—0.
1—0, 1—2); Torpedo Iaroslav —
Avtomobllist Sverdlovsk 1—1 
<1—1. 0—0. 0—01: Torpedo Kame- 
nogorsk — Ijstal itavsk 3—6(1—o,
1—2. 1—4>.

In Cupa Cupelor ------------------- ———----------------------
TIMIȘOARA, l (prin telefon). 

In prima partidă din turul al 
doilea al „Clipei Cupelor" la 
handbal masculin. Politehnica 
din localitate a întrecut cu 
23-17 (13—10) pe Sport Club 
Leipzig (R. D. Germană). Par
tida a fost pentru gazde mult 
mai grea decît se anticipa. 
Oaspeții au prezentat o forma
ție atletică, viguroasă șl omo
genă. cu forță și viteză în 
atac și s> apărare mobilă și 
fermă.

începutul (ca și finalul par
tidei) a aparținut Politehnicii, 
care a avut în Folker princi
palul realizator : 2—0 (min.- 5), 
5—1 (min. T>), 8—3 (min. 13), 
pentru ca în min. 25 scorul să

In Cupa I.H.F. ——

KALMSTAD, 1 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special), 
în primul meci dintre U.K. Drott 
din localitate și H.C. Minaur Baia 
Marc din cadrul „Cupei I.H.F.", 
gazdele au realizat o victorie 
categorică, 29—19 (13—9), ceea 
ce face ca partida retur de la- 
Baia Mare să fie extrem de 
grea pentru formația română 
Handbalișlii suedezi au început 
în forță șl, pe fondul unor 
greșeli copilărești ale sportivi
lor noștri, s-au distanțat pe 
tabela de scor, în min. 11 con- 
ducînd cu 6—1. In continuare, 
scorul a luat proporții, dar 
.trebuie să specificăm că aeeas-

SEMIFINALELE C.C.E. LA POLO CUPA MONDIALĂ LA BOX
(Urmare dm pao l)

ajungă la-.. 15-9. Oaspeții în- 
chiseseră culoarele de arun
care la poartă și îi păzeau 
strașnic pe Folker șl Matei, 
astfel că jocul s-a echilibrat, 
asta și sub presiunea atacului 
advers, cu Fiihring și Baush 
în mare formă de șut.

în repriza secundă elevii lui 
Constantin Jude au mărit din 
nou ritmul de joc, începînd 
totodată schimburi de locuri 
mal active, Dan Petru — în 
principal — Vasilache, Ianto șl 
Giurgea amenințînd și ei poar
ta adversă și înscriind. încet, 
încet timișorenii au reluat ini
țiativa, greșind mai puțin în 
controlul balonului și aruncă
rile la poartă. O contribuție 

ta s-a întîmplat pe fondul unor 
ratări incredibile ale sportivi
lor băimărenl. La acestea s-a 
adăugat și evoluția slabă a ce
lui mai bun handbalist de la 
H. C. Minaur, Măricel Voinea, 
care a comis erori nenumărate. 
In aceeași situație s-au aflat 
Covaciu, Porumb (în apărare) 
și Stamate, care au risipit eu 
o mare ușurință baloane și si
tuații de gol.

In repriza secundă, diferența 
a oscilat între 8 și 11 goluri 
în favoarea suedezilor, în timp 
ce portarul Petran și, mai apoi, 
Neșovici au fost departe de va
loarea lor rșcunoscută. ei fiind

în min. 17,34. Internaționalul 
D’Altruî a mai redus o dată 
handicapul (s.n. — ii8,08, la eli
minarea gratuită a lui Donescu), 
dar Moiceanu (19,38 — s.n.) șl, 
înălțîndu-se spectaculos din cen
tru. S. Popescu (20,30) au creat 
avansul de patru goluri, 10—6 
după trei reprize. Nu s-a acor
dat penalty la faultul asupra lui 
Răduoanu (21,30) a fo-st, în 
schimb, eliminat Moiceanu și 
Pomilio a înscris (22,19), E. Io
nescu a făcut 111—7 (22,44 — s.n.), 
Pomilio 11*—8 (<23,19 — s.n.), Hagiu 
a încercat o „boltă* * * 4* fără să-1 
observe pe D’Altruî la post 
(24,20), șutul lui Ardelean a fost 

parat, în s.n., nu și al lui Moi
ceanu (25,09 — s.n.). Pomilio a 
mai înscris o dată (25,30 — s.n.). 
Hagiu a transformat „4 m“ (26,02) 
și s-a intrat în finalul amintit mai 
sus : Pomilio (26,40, din sm., gol 
validat, deși mingea nu a intrat 
în poartă !), Montanero (27,10 — 
s.n.), Estiarte (27,30, din 4 m ima
ginar), Ardelean (27,45) fiind au
torii punctelor.

a desprins-o pe Sisley, în mi- 
nuibele 4,30, cînd S. Popescu era' 
prea ușoir eliftiiinat, și 6,58, pe
contraatac, nu înainte însă ca
Hagiu să rateze lovitura de la
4 ”a din min. 5,07, iar Răduoanu 
să trimită în bara (6,10). Acesta 
din urmă a fost faultat în min. 
7,52, E. Ionescu a executat sigur 
penaltyul și, din momentul res
pectiv, a trecut vreme bună pînă 
cînd portarul Simion s-a văzut 
bătut din nou : a urmat cea mal 
bună perioadă a dinamoviștilor, 
care au răsturnat rezultatul, de- 
tașîndu-se apoi tot mai vizibil. 
Olaxu a reluat fulgerător în gol 
mingea respinsă la șutul lui Ră- 
ducanu (10,46 — s.n.), E. Ionescu 
a egalat la 4 (s.n. —- 12,12) și a 
trimis în bară în finahil repri
zei secunde, pentru ca în sfertul 
al treilea superioritatea româ
nilor să se accentueze. Răducanu 
și-a adus prima oară echiipa în 
avantaj, 5—4 în min. 14,32, prin- 
tr-o execuție impecabilă, de la 
mare distanță, binecunoscutul 
internațional izbutind apoi _ o 
combinație de efect cu Hagiu, 
oare a punctat (1i5,I0). D’Altruî 
a valorificat o superioritate (15,45,
Dan fiind eliminat pentru un 
fault văzut doar de arbitru), 
Moiceanu a refăcut diferența 
(15.29 — s.n ) și tot acesta i-a 
pasat ideal lui Răducanu ; 8—5

Arbitrii G. Csaszar (Ungaria) șl 
J. Matosicl (Iugoislavia) au con
dus ou multe greșeli echipele :

DINAMO : Simion — E. Iones- 
cu, Hagiu, Răducanu, Cr. Dan, 
Moiceanu, Ș. Popescu, Ardelean. 
Olaru.

SISLEY: Ball crini — D’Altruî, 
Rapiinl, Estiarte, Pomilio, Salo- 
nia, Bertazzoli, Papa, Batinali, 
Montanero, Malara. 

importanță a avut, și apărăto
rul buturilor, Huligan, care a 
„închis" poarta în cel puțin 6 
situații de gol și un „7“ m re
petat. Partida retur de la 8 
decembrie se anunță deosebit 
de dificilă pentru Politehnica 
dată fiind valoarea jucătorilor 
din Leipzig. Au marcat: Folker 
10, Matei 4, D. Petru 4, Do- 
brescu 2, Ianto 1, Vasilache I, 
Giurgea 1, respectiv Fiihring 6, 
Baush 5, Krenz 2, Paiitsch 2, 
Jens 1, Miilncr 1.

Au arbitrat foarte bine V, 
Vijinovid și I. Alivojdovicl 
(Iugoslavia).

Mircea COSTEA

șl slab protejați de jucătorii 
din cîmp. Nu mai puțin de 13 
goluri au fost înscrise de gazde 
din mingile greșite de hăndba- 
liștii din Baia Mare! în min. 
36, H. C. Minaur s-a apropiat 
la 8 goluri diferență, dar ast<-\ 
a fost totul... Au marcat: Lind
gren 8, Mansson 7, BengdSson 
7, Andersson 4, Abrahamdsson 
1, Huit 1, Knez 1, respectiv 
l’oyimb 5, M. Voinea 5, Cova
ciu 3, Cojocar 2, Stamate 2, 
Marta 2.

Au arbitrat foarte bine T. 
Schjernen și M. Lunde (Nor
vegia).

Ion GAVRILESCU

BELGRAD (Agerpres). — Oupa 
Mondială la box a continuat la 
Palatul sporturilor din Belgrad cu 
cea de-a doua gală a semifina
lelor, care a oferit spectatori
lor cîtewa meciuri de excelent 
nivel tehnic, tn limitele categoriei 
supergrea, campionul european 
Ulii Kaden (R.D.G.) l-a învins 
prin k.o. pe Iugoslavul Aziz Salihu 
șl îl vâ intîlnl ta finală pe sovie-

o ultimele știri o ultimele rezîLItateouttimele știri o ultimele rezultate o]
BASCHET © Calificări pentru 

Campionatul European masculin: 
Spania a învins cu scorul de 
123—«3 (58—32) echipa Ungariei. 
Jugci la via a dispus de Bulgaria 
cu 140—91 (74—46), iar Finlanda a 
întrecut 1a limită Polonia, cu 
96—95 (49—48). • în campiona
tul feminin al Americil de Sud, 
pentru echipe de dub : Um mod 
(Brazilia) — Universitatea Bogota 
(Columbia) 121—43 (60—25).

BOX © Meciul pentru titlul 
mondial la cat. mijlocie (WBC) 
între americanul Tommy Hearns 
șl argentinianul Juan Roldan s-a 
încheiat ou victoria lui Hearns 
prin k.o. în rep. a 4-a. Tommy 
Hearns este primu-l pugilist din 
istoria boxului -care deține în a- 
celași timp titlul mondial la pa
tru categorii !

• Rapid Viena. „In serie" • In Anglia, Arsenal trece pe primul 
loc! ® Napoli confirmă. Inter și Milan cedează puncte
• in campionatul U.R.S.S.. e- 

chipa Dinamo Tbilisi a întrecut 
cu scorul de 3—1 formația Me
tallist Harkov. Alte rezultate: 
Dinamo Minsk — T.S.K.A. 1—0 : 
Jalghiris Vilnius — Dinamo Mos
cova 4—0: Ararat Erevan — Spar
tak Moscova 3—2: Guria — Tor
pedo Moscova 0—3: Neftcl Baku 
— Dinamo Kiev 3—1: Kairat Al
ma Ata — Sahtlor 3—1: Zenit — 
Dnepr 0—0. Cu două etape îna
inte de final. în clasament con
duce Spartak Moscova cu 40 p„ 
urmată de Dnepr 36 n. Dinamo 
Tbilisi ocupă locul 11 cu 25 n.

ft tn campionatul Austriei s-au 
disputat două meciuri ciontind 
pentru etapa a 18-a. Lidera cla
samentului. echipa Rapid Viena. 
a obtinut o nouă victorie, cîsti- 
gind cu 3—1 jocul cu formația 
FC Vienna, iar Wiener sportklub 
a învins ne teren propriu cu 
scorul de 2—0. echipa Austria 
Klagenfurt.

ft In etapa de' simbătă a cam
pionatului englez. Arsenal Lon
dra a învins, in deplasare, cu
1— 0 (a înscris A. Smith tn ul
timul minut) pe Newcastle și a 
trecut tn fruntea clasamentului. 
Alte rezultate: Chelsea — Ox
ford 2—1; Derby — Coventry
2— 0; Manchester United — Not
tingham 2—2; Tottenham — Wim
bledon 0—3 : Watford — West 
Ham 1—2: Norwich — Q P. Ran
gers 1—1.

ticul Viaceslav Iakovlev, învin
gător la puncte In fața kenya- 
huilul Chris Odera. La categoria 
semlușoară, iugoslavul Mirko Pu- 
zovici l-a Întrecut prin abandon 
pe cubanezul Candelario Duver- 
geH. tn timp ce la categoria pană, 
Arnaldo Mesa (Cuba) a cîștigat la 
puncte meciul ou Mijak Kazarian 
(U.R.S.S.).

CALArie © Proba clasică pe 
echipe „Marele Premiu4* al na
țiunilor din cadrul concursului 
internaționali de la Washington a 
fost cîștigat de selecționata Fran
ței. Pe locurile următoare s-au 
situat formațiile S.U.A. și Ca
nadei. - z

CICLISM • Cu prilejul con
cursului desfășurat pe velodro
mul olimpic din Moscova, sporti
vul sovietic Evgheni Dorofeev a 
stabilit un nou record mondial 
la 200 m lansat, cu timpul de 
10.44 O Turul Guatemalel a con
tinuat ou etapa a 10-a, în care 
victoria a revenit la sprint, ru
tierului columbian Orlando Cas
tillo, înregistrat pe distanța de

• tn campionatul scoțian Glas
gow Rangers a întrecut cu I—0 
pe Motherwell, iar Celtic, ju- 
cînd în deplasare, a dispus cu
1— 0 de Aberdeen.

• Tn campionatul Italiei 'et. 7) 
s-au înregistrat următoarele re
zultate: Ascoll — Verona I—1. 
Fiorentina —• Pescara 4—0 Ju
ventus — Avellino 3—0. Milan — 
Torino 0—0. Napoli — Empoli
2— 1. Pisa — Internazionale 2—1. 
Roma — Como 3—1. Sampdorla 
— Cesena 4—1. tn clasament con
duce Napoli cu 13 p. urmat de 
Roma si Sampdoria — cite 10 p, 
Fiorentina si Milan — cite 9 p.

ft In cadrul preliminariilor 
Campionatului European pentru 
echipe de tineret, selecționata 
R. F. Germania a învins tn de
plasare. cu scorul de 4—1 <0—0). 
jormatia Luxemburgului.

• Tinărul fotbalist polonez 
Janusz Chomontek a realizat o 
performantă care va fl Înscrisă 
în cartea recordurilor „Guineas 
Book". J. Chomontek (19 ani), 
component al echipei Zawlsza. a 
lovit balonul ou capul de 14150 
ori, doborind vechiul record mon
dial — 7 000 de lovituri, stabilit 
In anul 1983 de aunoscutul jucă
tor argentinian Diego Maradonâ.

STATU QUO
ÎN C.M. DE ȘAH

MADRID, 1 (Agerpres). Par
tida a 7-a a meciului pentru 
titlul mondial de șah, ce se dis
pută la Sevilla între marii ma
eștri sovietici Garri Kasparov 
și Anatoli Karpov, s-a înche
iat remiză la mutarea a 79-a.

Scorul este de 4—3 în favoa
rea lui Karpov.

In partida a 8-a, programată 
luni 2 noiembrie, Kasparov va 
avea piesele albe.

75 km cu timpul de 2.06.-97 Li
der al clasamentului general se 
menține Edin Nove (Guatemala).

tenis DE MASA • In conti
nuarea turneului pe care-1 între
prinde în Poilonia, echipa femi
nină a R.P. Chineze a întîlnit se
lecționata secundă a țării gazdă. 
Sportivele din R. P. Chineză au 
obținut victoria cu 5—0.

VOLEI o în „Cupa Japoniei* 
(feminin), co-mpetiție ce se des

fășoară la Kobe reprezentativa 
U.R.S.S. a întrecut cu scorufl die
3—1 formația Braziliei, iar se
lecționata Perului a învins cu
3—0 echipa Japoniei.

A He rezultate : S.U.A. — Ita
lia 3—0 ; R.P. Chineză — Coreea 
de Sud 3—1.
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