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După meciurile de ieri, în cupele europene la handbal masculin

Tovarășul Nioolae Ceaușescu, 
«ecretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
a revenit, sîmbătă seara, in 
Capitală, de la Moscova, unde, 
in fruntea unei delegații de 
partid și de stat, a participat, 
la invitația C.C. al P.C.U.S., a 
Prezidiului Sovietului Suprem 
și a Consiliului de Miniștri ale 
U.R.S.S., la festivitățile prile
juite de cea de-a 70-a ani
versare a Marii Revoluții So
cialiste din Octombrie.

La sosire, pe aeroportul O- 
topeni, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a fost întîmpinat de 
membri și membri suplcanți ai 
Comitetului Politic Executiv al 
C.C. al P.C.R., secretari ai Co
mitetului Central al partidului, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători ai unor 
instituții centrale, organizații 
de masă și obștești, de alte 
persoane oficilale.

Un grup de pionieri a oferit, 
cu dragoste, tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu buchete de flori.

★
MOSCOVA, 7 (Agerpres). — 

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
aflat la Moscova în fruntea 
unei delegații de partid și de 
stat, la Invitația C.C. al 
P.C.U.S., a Prezidiului Sovie
tului Suprem și a Consiliului 
de Minilștri ale U.R.S.S. pen
tru a participa la festivitățile 
prilejuite de cea de-a 70-a a- 
niversare a Marii Revoluții 
Socialiste din Octombrie, a 
asistat sîmbătă, 7 noiembrie, la 
parada militară șl demonstra
ția oamenilor muncii din Piața 
Roșie.

tn tribuna Mausoleului din 
Piața Roșie se aflau M. S. 
Gorbacilov, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S., membrii și
membrii supleanți ai Biroului 
Politic, secretarii C.C. al
P.C.U.S., alțl conducători de
partid și de stat sovietici și
șefii unor delegații de peste 
hotare.

tn tribuna Mausoleului a luat 
ioo, de asemenea, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, alături de 
conducătorii de partid și de 
stat sovietici și șefii delegați
ilor de peste hotare. De ase
menea, la paradă și demon
strație au asistat tovarășii 
Constantin Dăscălescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C al P.C.R., prim-minis- 
tru al guvernului, Ion Stoilan. 
membru supleant al Comitetu

lui Politie Executiv, secretar § 
al C.C. al P.C.R.

tn marea piață, Împodobită 
sărbătorește cu drapelele parti- 
dului comunist și statului so- 
vietic, cu pancarte și panouri 0 
uriașe care marchează împli- 
nirea a șapte decenii de la 
triumful istoric al revoluției 0 
socialiste, erau aliniate, pentru ă 
tradiționala paradă, unități re- g 
prezentînd diferite genuri de g 
arme din garnizoana Moscova, g 

General de armată D. Iazov, 
membru supleant al Biroului g 
Politic al C.C. al P.C.U.S., g 
ministrul apărării al U.R.S.S., 
a rostit o alocuțiune de la tri- 
buna Mausoleului. g

A urmat parada militară. g
în eontiinuare, prin fața tri- 

bunelor au trecui zeci de mii g: 
de participant! la demonstrația țg 
oamenilor muncii — reprezen- g: 
tanțl ai unor întreprinderi in- gț 
dustriale de prestigiu, ai unor g 
mari șantiere de construcții, g 
lucrători din agricultură, re- g 
prezentanțl ai instituțiilor ști- g 
ințifice și de învățămint din g 
Moscova. g

★
în după-amiaza zilei de sîm- g: 

bătă tovarășul Nicolae g 
Ceaușescu, secretar general al g 
Partidului Comunist Român, g 
președintele Republicii So- g 
cialiste România, și membrii g 
delegației române de partid și g 
de stat au participat la re- g 
cepția oferită de Comitetul g 
Central al Partidului Comunist g 
al Uniunii Sovietice, Prezidiul gg 
Sovietului Suprem și Consi- g 
Hui de Miniștri ale U.R.S.S. g 
în palatul Congreselor de la g 
Kremlin cu prilejul celei de-a g 
70-a aniversări a Marii Revo- g 
Iutii Socialiste din Octombrie, g 

în timpul recepției, tovarășul g 
Nicolae Ceaușescu s-a întreți- g 
nut cordial cu tovarășul Mihail g 
Gorbaciov, cu alți tovarăși din g 
conducerea de partid și de stat g 
a Uniunii Sovietice, cu con- g 
ducătorii unor delegații din g 
diferite țări. g

*
La plecarea din Moscova, g 

tovarășul Nicolae Ceaușescu, g 
secretar general al Partidului g 
Comunist Român, președintele g 
Republicii Socialiste România, g 
membrii delegației de partid g 
și de stat a țării noastre au g 
fost salutați de V.I. Vorotni- g 
kov, membru al Biroului Po- g 
Iltfc al C.C. al P.C.U.S., pre- g 
ședințele Consiliului de Mi- g 
niștri al R.S.F.S.R.. de G.G. g 
Vedernikov, vicepreședinte al g 
Consiliului de Miniștri al g 
U.R.S.S., V.P. Loghinov, ad- g 
junct al ministrului afacerilor g 
externe. g

STEAUA Șl H. C. MINAUR - IN SFERTURILE DE FINALA
Ieri s-au disputat jocurile manșei a doua a turului secund în competițiile continentale inter- 

clubuiri la handbal masculin. S-au calificat pentru sferturile de finală STEAUA (învingătoare cu 
28—21 în partida cu Redbergslids I.K. Goteborg) în „Cupa Campionilor Europeni“ și H.C. MINAUR 
BAIA MARE (28—18 cu H.K. Drott Halmstad) în „Cupa I.H.F.", aceasta din urmă, ca urmare a 
numărului mai mare de goluri înscrise în deplasare (19 față de 18). în „Cupa Cupelor", în 

deplasare, Politehnica Timișoara a fost întrecută cu 22—16 de S.C. Leipzig, gazdele promovând 
în etapa următoare datorită celor... 17 goluri marcate în urmă cu o săptămînă!

CAMPIOANA Sl-A RECONFIRMAI CLASA
Un public entuziast, așa cum 

ne-am obișnuit să consemnăm 
la spectacolele sportive impor
tante, a fost prezent șl dumi
nică după-amiază la Palatul 
Sporturilor și Culturii din Ca
pitală, unde â avut loc manșa a 
doua a turului secund al celei 
mal importante competiții con
tinentale la handbal masculin. 
Campioana României, Steaua, 
a întîlnit formația suedeză Red
bergslids I. K. Goteborg, pe 
care a invlns-o cu 28—21 (16—8), 
calificîndu-se în sferturile de 
finală ale competiției cu sco
rul general de 53—51. Elevii 
antrenorilor Radu Voina și 
Ștefan Birtalan au jucat mult 
mai bine decît în meciul-tur, 
dar și replica handbaliștilor 
suedezi a fost mult mai bună. 
Campionii noștri ou condus în 
tot timpul partidei. încă din 
min. 9 scorul devenise 6—1, 
după un început în forță, anu- 
lîndu-se astfel diferența de 
cinci goluri de la Goteborg. în 
continuare, avantajul formației 
noastre s-a mărit continuu, cele 
opt goluri în plus de la pauză

Vasile Stingă a depășit apăra
rea oaspeților

Foto : Răzvan MILCĂ
prefigurînd calificarea. Așa s-a 
și întîmplat. Mai presus de ori
ce, trebuie remarcată evoluția 
de excepție a portarului Nicolae

Mîh*ii1 VESA

(Continuare in pag. a 4-a)

BAiMĂRENII -
REVENIRE 

SPECTACULOASA
BAIA MARE, 8 (prin telefon). 

Ceea ce părea de nerealizat, ți- 
nînd seama de forțai echipei 
H.K. Drott Halmstad și de zes
trea de 10 goluri cu care hand- 
ballștii suedezi au venit la Baia 
Mare, s-a produs! Minaur, 
printr-o exemplară dăruire, a 
obținut victoria cu 28—18 
(11—9) și la scorul general de 
47—47 calificarea, grație pre
vederii regulamentare potrivit 
căreia primează numărul de 
goluri înscrise în deplasare (Mi
naur — 19, Drott — 18).

„Pasul" în turul următor a 
fost făcut, mai ales, în repriza 
secundă, una dintre cele mai 
bune ale formației Minaur. 
Antrenorii Lascăr Pană și Pe-

ton GAVRILESCU

(Continuare In pao o 4-a)

Frumoase succese la C. E. de judo pentru tineret

0 MEDALIE DE AUR Șl DOUĂ DE BRONZ
WROCLAW, 8 (prin telefon, 

de la trimisul nostru special), 
în Sala Ludowa din localitate, 
s-au încheiat duminică seara 
Campionatele Europene de judo 
pentru tineret. La această com
petiție de amploare, reprezen
tanții țării noastre au repurtat 
un succes de prestigiu : DRA- 
GOȘ BOLBOSE a cucerit me
dalia de aur și titlul de cam
pion continental la categoria 
superușoară, iar Florin Lascău 
(semimijlocie) și Nicolae Iosif 
(mijlocie) au obținut medalii 
de bronz. Este cel mai bun bi
lanț realizat de sportivii români 
la „europenele" pentru tineret.

La categoria de greutate cea 
mai mică, superușoară, au avut

loc duminică seara partidele 
decisive pentru podiumul de 
onoare, printre aspiranți aflîn- 
du-se și Dragoș Bolbose. El a 
susținut, mai întîi, semifinala, 
cu Martin Schuldt (R.D. Ger
mană). Partida a fost mult 
timp echilibrată, dar în min. 
3,45 Bolbose a primit un aver
tisment (shido). Timpul se 
scurgea repede și se părea că 
totul era pierdut. Cînd mai 
erau, însă, 19 secunde, sportivul 
român și-a surprins adversarul

în osae-komi și... waza-ari 
pentru el, calificîndu-se în fi
nala cu sovieticul Robert De- 
merșan. Și de astă dată Bolbose 
a fost condus cu shido. primit 
de el în min. 2,43, pentru ca 
imediat să încheie un atac co
tat cu koka, după care adver
sarul a primit și el shido. în

Mihai TRANCA

(Continuare in pag a 4-a)

5000 de bucureșteni, iubitori ai sportului,

Etapa a 11-a a Diviziei A de fotbal
prezenfi in Parcul Tineretului și...

...DEBUT DE BUN AUGUR
DINAMO - STOPATĂ LA TIMIȘOARA!
£ F.C. Argeș și Flacâra Moreni, învingătoare in deplasare • Universitatea Cra

iova obține un punct prețios in Giulești & Studenții clujeni realizează scorul zilei
• Corvinul întrece net pe A.S.A- Tg. Mureș

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

ÎN ETAPA DE IARNĂ A DACIADEI

pe stadionul Steaua, de la ora 14.

„Poli" — Dinamo 2-1 (1-0)
Rapid — Univ. Craiova 1-1 (1-0)
F.C.M. Brașov - Sportul Stud. 2-0 (1-0)
„U" Cluj-Napoca - C.S.M. Suceava 6-0 (2-0)
F.C. Olt - F.C. Argeș 0-2 (0-2)
Oțelul — Victoria 3-1 (2-0)
Corvinul - A.S.A. Tg. Mureș 4-0 (2-0)
Petrolul — Flacăra 0-1 (0-0)

Meciul Steaua - S.C. Bacău se dispută astăzi,

ETAPA VIITOARE (duminică 22 noiembrie)
S.G Bacău
Victoria
C.S.M. Suceava 
Univ. Craiova 
Flacâra 
Sportul Stud. 
Dinamo
F.C. Argeș 
A.S.A. Tg. Mureș

- Corvinul
- F.C. Olt
- Rapid
- Steaua
- F.C.M. Brașov
- „Poli" Timișoara
- „U" Cluj-Napoca
- Petrolul Ploiești
- Oțelul

1. DINAMO 11 10 0 1 28- 9 20
2. Steaua 10 9 1 0 34- 4 19
3. Oțelul 11 7 1 3 14-10 15
4. Univ. Craiova 11 5 3 3 15-10 13
5. Victoria 11 6 1 4 18-15 13
6. F.C. Argeș 11 5 2 4 14-14 12
7. Flacâra 11 4 4 3 12-13 12
8. Corvinul 10 5 1 4 20-16 11
9. „Poli" Timișoara 11 4 3 4 15-13 11

10. „U“ Cluj-Napoca 11 3 5 3 13-11 11
11. F.C. Olt 11 5 1 5 15-20 11
12. F.C.M. Brașov 11 3 4 4 16-12 10
13. Rapid 11 2 4 5 10-18 8
14. A.S.A. Tg. Mureș 11 3 1 7 16-26 7
15. S.C. Bacău 10 1 4 5 6-15 6
16. Petrolul 11 2 2 7 11-24 6
17. C.S.M. Suceava 11 1 3 7 9-23 5
18. Sportul Studențesc 10 1 2 7 8-21 4

Cronicile etapei in pag, 2—3

A fost, într-adevâr. frumos ieri 
în Parcul Tineretului. O splen
didă zi de toamnă — răcoroasă 
în zori, dar îmbietoare la mișcare, 
iar mai apoi cu un soare blind 
oare a scăldat în raze peisajul 
policrom din iurul Palatului 
Sporturilor si Culturii — multă 
tinerețe si voie bună revărsată 
peste vastele întinderi de cei 
circa cinei mii de parlleipanți la 
bogatul program sportiv prilejuit 
de deschiderea pe Capitală a eta
pei de iarnă a Dacladei cu aprige 
dispute si atrăgătoare demonstra
ții. iată în esență datele acestei 
ample acțiuni de masă organizată 
de C.M.B.E.F.S.. în colaborare, cu 
ceilalți factori cu atribuții bucu- 
resteni, în principal Comitetul 
municipal U.T.C. si C.M.O.P. 
Frumos, pentru că parcul a fost 
ieri al tineretului si. poate mal 
mult ca oricînd al Aportului, 
pentru că sl-a oferit cu genero
zitate platourile si aleile, sălile 
din Palat si terenurile, ana curată 
a lacului și pajiștile tuturor ce
lor dornici de mișcare de între
cere, acum, la cumpăna dintre 
două ediții ale marii noastre 
competiții naționale la debutul 
într-o nouă etapă de iarnă a 
acesteia...

Am fost si noi. ne rînd cutre- 
ierînd marea- scenă a Dae’adei- . 
martorii aprinselor întreceri si

demonstrații care au urmat festi
vității de deschidere de pe pla
toul principal, unde. în ambianta 
sărbătorească specifică marilor 
manifestări sportive de masă au 
defilat reprezentanți ai tuturor 
sectoarelor Capitalei si unde, 
mai apoi, ansambluri de elevi din 
scoli de diverse profiluri au sus
ținut, pe muzică, frumoase pro
grame de gimnastică de învio
rare. juriul 'apreciind drent cele 
mai reușite exercițiile prezentate 
de ansamblul Scolii nr 174 din 
sectorul 6 si situînd pe treapta 
a doua a ..podiumului" ansamblu
rile Scolii profesionale Grivita 
Rosie (Sectorul Xi) si Scolii nr. 56 
(Sectorul 2). iar pe treapta a 
treia ansamblul Liceul industrial 
4 (Sectorul 5).

Am urcat în sala rezervată în 
Palat întrecerilor șahlste. unde 
nu mat puțin de 220 de mici iubi
tori al sportului mintii (între 
care 70 de fetite!) s-au prezen
tat la simultanele oferite de cîti- 
va sportivi de frunte, maeștrt in
ternaționali, maeștri șl candidat! 
maeștri. în frunte, firește cu 
Emanuel Rcicher. alături de el a- 
flîndu-se Gh. Erdeuș. G. Dinu,

Aurelian BREBEANU

(Continuare in pag. 2-3)



Derbyurile Campionatelor Naționale de baschet | Etapa a 11-a

„REMIZĂ" ECHITABILĂ IN MECIUL DINAMO — STEAUA | a Diviziei A
Dublul meci D1NAA1O — STEA

UA. de; oy al Campionatului Na
tional de baschet masculin, a 
oferit fiecărei echipe prilejul 
cîte unei victorii. Sîmbăta au 
cîstigat dinamovistii cu 90—80 
(52—b9), iar ieri succesul a reve
nit steliștilor cu 93—76 (44—33). 

!ln urma acestor rezultate, cele 
doua formații au acumulat ace
lași număr de puncte în clasa
ment (19). dar pe locul I se află 
Steaua, cu cosaverai direct su- 
perior.

întrecerile au avut desfășurări 
total diferite. In prima zi dina- 
moviștii au dominat net. au avut 
Awhnțai. chiar si 24 de puncte 
(30—5iJ îffîțîln. 3D. datorită unul 
ioc colectiv superior adversarilor, 
precum și bunei prestații a lui 
Nicuțescu (ca de obicei moto
rul “ echipei). Vinereanu (de ne
învins în lupta sub panouri). 
Sinevici (acest junior si-a făcut 
acum un debut excelent împotri
va campionilor tării). Uglai (de 
mare utilitate în toate comparti
mentele) si V. Constantin (dar 
numai' în unele perioade). De 
partea cealaltă. Steaua a părut 
debusolată. lipsită de coeziune, 
depășită din primele minute cam 
la toate capitolele. A doua zi a- 
ceiași jucători de la Steaua s-au 
comportat de parcă., ar fi fost 
alții : atenti si combativi în apă
rare. mult mai organizați în ac
țiunile ofensive si mai ales efi
cienți în aruncările la cos (edifi
catoare sînt în acest sens pro
centajele aruncărilor libere: sîm- 
bătă, doar 53.80%; 14 realizate din 
26 de încercări: duminică. 87,5G%; 
21 din 24). Cu Brănisteanu neo
bosit ..piston4* si totodată bun 
realizator: avînd în Ermurache 
un marcator de primă mînă. în 
Căpușan Am apărător de nădejde 
(în același timn si atacant efi
cient). în Opșitaru. Ardelean si 
Reisenbucbler jucători care au 
dominat lunta sub panouri. 
Steaua a condus de la cap la can. 
obtinînd la rîndul ei avantaj de 
peste 20 de puncte (82—61 în min. 
34. 84—63 în min. 35) si cucerind 
o victorie clară.

Des! nivelul tehnic nu s-a ri
dicat la ceea ce se dorește dela 
cele mai bune echipe ale tării, 
întîlnirile an oferit publicului a- 
flat (în număr mare) în sala 
Floreasoa întreceri atractive. în 
care fazele spectaculoase au fost 
frecvente.

Au înscris: Niculescii 254-24. 
Vinereanu 204*11. Sinevici 104-0,

0 ETAPĂ CU REZULTATE SCONTATE LA VOLEI
In cea de a treia etapă a Di

viziei A de volei s-au obținut ur
mătoarele rezultate:

FEMININ
FLACARA ROSIE BUCUREȘTI 

— OLTCIT CRAIOVA 3—2 (3. —9.
2. —13. 8). O partidă cu fluctua
ții de scor, pe seturi, de neîn
țeles. Flacăra Roșie, antrenată de 
C. Stan, si-a realizat obiectivul — 
a treia victorie, de astă dată In 
fata unui sextet cu ioc bun ne 
alocuri —. însă evoluția ei a fost 
cînd foarte bună, cînd parcă de
zorientată. Lideră a formației 
cîstigătoare a fost Nicuiina Bu
jor, secondată cu succes de Cor
nelia Colda si Viorica Bîrsăstea- 
nu. De la cralovence a plăcut 
Lucretia Mirea. Bun arbitrajul 
brigăzii Costin Șovăială — len 
Armean», centralul fiind însă, 
uneori, nrea indulgent. (Modesto 
FERRARINI).

DINAMO BUCUREȘTI — CHI
MIA RM. VÎLCEA 3—0 (12. 8. 11). 
In primul meci disputat acasă 
dinamovistele (fără Doina Dimofte 
și Cristina Pirv) au învins, dar 
n-au convins. Jocul lor încă mai 
are oscilații în unul si același 
set (în primul, de la 5—0 șl 9—4. 
s-a ajuns la 12—12: în al treilea, 
bucurestencele au fost conduse 
cu 5—0 si 7—5 după care au răs
turnat scorul la... 12—7). Din sex
tetul învingătoarelor, rămas ace
lași pînă în ultimul set cea mal 
bună a fost Maria Chitic, alături 
de ea remareînrtu-se. nartial. 
Alina Pralea si Irina Velicu (în 
raza de atac). De la vîlcenee. am 
reiinut evoluția Fellciei Albu și 
Voiodici Cebuc. îndeosebi în se
tul al treilea. Bun arbitrajul 
cuplului V. Tilcă — V. Lazariu. 
(G. ROTARU).

RAPID BUCUREȘTI — C.S.U. 
RAPID GALATI 3-0 (10. 8. 13). 
Echipa gazdă, tînără (sub 20 de 
ani) — avînd în sextet trei... Da
niele (Ruhlca. Bumbăcilă, Iacob) 
si ne Gabriela Dumitrescu. Cris
tina Anton. Doina Chirie — a 
obtinut o victorie convingătoare 
în fata bine cotatei anul trecut 
C.S.U. Rapid Galați Este bine să 
se știe însă că formația gălă- 
teană nu mal este cea eare acum 
un an cucerea argintul campio
natului. Fără citeva titulare. 
C.S.U. este în prezent o echipă 
în reconstrucție. Remarcate de la 
oaspete: Emilia Nedelcu si Spe
ranța Gaman. Foarte bun arbitra
tul prestat de E. Mendel — L 
Mlhnlnche. <Gh. DFDIU)

C.S.M. SIBIU — PENICILINA 
LAȘI 3-2 (7. -11, —13. 15. 10). 
Partidă de mare tensiune, gaz
dele avînd o frumoasă revenire 
în ultimele două seturi. Eviden
țiate: Anca Mocanu. Anca Nistor, 
Luminița Bănăduc (S). Gabriela 
Copcea. Tatiana Popa (I). Au 
arbitrat: M. Rădulescu — I. Pă-
duraru (I. 1ANCU — coresp.).

ȘTI1NTA BACAU — DACIA
PITEȘTI 8-3 (-6. —4. —8). Ele- 

Ionescu 04-2. Iacob 34*6, Uglai 
184*8, Hălmăgeanu 04*6. David 
04-10, V. Constantin 124-9, Bărbu
lcscu 24-0. pentru Dinamo, respec
tiv Ermurache 374-26. Ardelean 
64-16, Reisenbiichler 4+8, Cristescu 
24-0. Cernat 9 t-o. Căpușan 4+14, 
Opșitaru 6+12. Netolițchi 2+0, 
Brănișteanu 7+15. V. loan 3+2. 
Cuplurile de arbitri Fi. Baloșescu 
— I. Olaru si M. Aldea — C. 
Dumit raclie s-au achitat. în ge
neral, bine de misiunea lor: pu
tinele greșeli comise au fost de
parte de a justifica protestele 
repetate ale unor jucători, pentru 
care Ernfurache si Uglai au fost 
sancționați cu cîte o greșeală 
tehnică.

Dumitru STANCULESCU

VOINjA, NOUA I1DERĂ
Șl la fete s-a disputat uetbytil 

Diviziei A, meciul VOINȚA C.S.Ș. 
2 BUCUREȘTI — UNIVERSITA
TEA C.S.Ș. VIITORUL CLUJ- 
NAPOCA. în ambele victoria re
venind bucuresteneelor: 70—67
(35—36) și 77—74 (49—42). Ca ur
mare. in fruntea clasamentului a 
trecut Voința (18 p). urmată de 
Universitatea Cluj-Nanoca si Chi
mistul C.S.Ș. Rm. Vîlcea. (cîte 
17 D).

Ambele na.rtide au fost intere
sante, echipele arătlnd multe din 
frumusețile acestui ioc. Sporti
vele de la Voința au obținut vic
toriile datorită superiorității in 
lupta sub panouri. în timo ce 
studentele d» pe Someș au arătat 
că dispun de o apărare a- 
gresivă. greu de trecut. Sîm- 
bătă, Voința a avut un start 
bun, conducînd pînă in ul
timele secunde ale primei re
mize. La reluare bucurestencele 
au din nou prestații remarcabile, 
dar adversarele lor nu se împacă 
cu eîndul -înfrîngerii. De aici a 
reieșit o partidă foarte disputată, 
în min. 37 Voința are un singur 
cos în nlus (63—6n dar în ur
mătoarele două minute cluien- 
cele nu mai înscriu decît două 
puncte. în timn ce eazdele alung 
la 68—63 si meciul este 1ucat. Du
minică. din nou o partidă atrac
tivă. După un început echilibrat, 
bucurestencele s-au distanțat : 
43—32 (min. 17). 59—48 (min. 26). 
nentru ca în min. 32 să se con
semneze egalitatea: 61—61. Am 
crezut că studentele vor întcarce 

vele antrenorului M. Niculescu au 
învins în 56 de minute. Eviden
țiate: Felicia Popescu. Cornelia 
Deică. Corina Holban (D). Ar
bitri; V. Dumitru — Gh. Slmu- 
lescu (S. NENIȚA — coresp.).

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — FARUL CONSTANTA 
amina t

MASCULIN

POLITEHNICA TIMISOARA — 
STEAUA 0—3 (—4. —9. —4). Tî- 
năra echipă timișoreană a cedat 
ușor în fața campioanei, de la 
care s-au remarcat Racsov si 
Pentelescu. De la gazde doar 
Groza si Jurcă. Au arbitrat Gh. 
Ferariu si Gh. Stan. (C. CRETU
— coiresp.)

C.S.U. SĂNĂTATEA ORADEA
— UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA 1—3 (—10. 12. —10 —12).
Diferența de valoare si experi
ență dintre combatante a decis 
rezultatul în favoarea craiovenl- 
lor. Au arbitrat: C. Paduraru — 
M. Hertea. (V. SERE — coresp.).

DINAMO VIITORUL BACĂU — 
A.S.A. ELECTROMURES TG. MU. 
RES 3—1 (—9. 12. 8. 7). JOC de 
mare angajament fizic, care a 
durat 90 minute. Băcăuanii au ju
cat din ce în ce mai bine, dună 
startul greșit: blocaj bun.
atacuri în diagonală, specularea 
greșelilor adversarilor care au 
fost nervoși si crispați. Sală arhi
plină. aplauze meritate pentru 
învingători. Remarcați: I. Aure
lian. Ad. Dumitru. Drăghici, Gri-

DEBUT DE BUN AUGUR
(Urmare din gag I)

G. Georgescu. Cristina Stanca 
etc. Și n-au lipsit surprizele fru
moase furnizate de cei mici, de 
Elena Bodeanu dintr-a IX-a la 
Liceul nr. 8. Dan Păsărelu. ace
eași clasă la Liceul nr. 5. care 
au plecat cu bucuria victoriei, 
sau de G. Tliescu (Lie. 32). V. 
Dragotă (Lie. 4). V. Predescu 
(clasa a Vl-a. doar), si M. Stl- 
claru (clasa a IV-a la Se. 199) 
care au fost egali titratilor lor 
parteneri. Si fratele mai mic al 
maestre! Cristina Stanca Adrian 
(11 ani. elev la Șc. 109) și-a în
cheiat partida cu o prețioasă re
miză la... Em. Reicher, care de 
spunea realmente îneîntat că din 
rîndul celor prezent! la simultan 
multi eonii vor porni ne urmele 
unui Bărbulescu sau Marin, des* 
coperiti tot în astfel de ocazii. îl 
impresionase mai ales că Adrian 
(care ne mărturisea că din cînd 
în cînd mai scoate cîte o remiză 
cu sora lui) juca efectiv teoretic, 
notîndu-si ca un veritabil sahist 
mutările...

Am aruncat apoi o privire ins. 
pe lac. la demonstrația de măies

ALTE REZULTATE — grupa ■
1— 6: Dinamo I.M.P.s. oradea — I
Rapid București 2—0: 100—73
(43—34) Si 32—78 (46—34). I.C.E.D. |
C.S.Ș. 4 București — Academia I 
Militară Mecanică Fină București
2— 0: 85—82 (47—36) Și 96—77 I 
(55—46) : grupa 7—12: Politehnica | 
C.S.Ș. Unirea Iași — C.S.U.
T.A.G.C. Ind. Brașov 1—1: 107—89 I 
(43—42) si 100—107 (53—38). Farul | 
C.S.Ș. 1 Constanta — C.S.U. Ba- 
lanțaSsibiu 2—0: 106—65 (47—39) și I 
91—75 (53—36) ELBA Timișoara — I
RAMIRA Baia Mare 2—0: 88—77 
(47—33) Si 95—77 (50—51).

ÎN ÎNTlifCEREA FEMININĂ |
soarta partidei, dar in această 
situație. -U“ a ratat citeva I 
atacuri și Voința a revenit la I 
cirnta locului reeditind succesul ■ 
din ajun. De la învingătoare am 
reținut prestațiile foarte bune ale I 
Rodicăi Jugănaru, Roxanei ște- | 
lan și Ștefaniei Borș, principa
lele autoare ale victoriilor, iar . 
de la „U“ s-au evidențiat Ilclilto I 
Manasses, Paula Misăilă si Mar- | 
gareta Veros. Au înscris: ștefan
4+22, Caloianu 7+20. Urogdi | 

6+0, Jugănaru 17+8, Filip 13+13, I 
Borș ’B+12, Cocîrlan 0+2 pentru I 
Voința, respectiv Misăilă 9+5, 
Enyedi 0 18, V. Popa 0+8, Vercș I 

< 11+7. Drago? 6+7. Costanașiu I 
0+2, Vigh 12+8, Morar 0+2, Ma- • 
nasses 21+16. Kiss 8+11. Au ar
bitrat Al. Guță — Z. Radul! — I 
bine si N. Constantinescu — C. I 
Comăniță — cu greșeli. ‘

Paul IOVAN |
Alte rezultate — grupa 1—6 : I 

Olimpia București — Politehnica _ 
C.S.Ș. 4 București 2—0: 62—60 I
(32—33) si 82—61 (44—26). Rapid |
C.S.Ș. 5 București — Chimistul 
C.S.Ș. Rm. Vîlcea 0—2: «4-08 ■
(36—38) si 66—80 (45—51): grupa I
7—12: Politehnica C.S.Ș. Tlml- | 
soara — Voința . Brasov 0—2: 
80—88 (49—41) Si 75—79 (35—30). ■
Mobila C.S.Ș. Satu Mare — Me- I 
talul I.M.P.S. Salonta 2—0: 73—70 I 
(41—32) Si 70—58 (31—23). C.S.U.
Prahova Ploiești — Comerțul | 
C.S.U. Tg. Mureș 1—1: 68—69 I
(36—35) si 62—53 (35—26). »

gore. Ionită. Danilescu din sex
tetul băcăuan, iar de la oaspeți 
Szekeli. Arbitri: Gh. Simulescu 
— V. Dumitru (L. MANDLER —

I 
I
I

coresp.).
C.S.M.U. SUCEAVA — RELO- I 

NUL SĂVINESTI 3—2 (12. —9 —8. I
3. 9). Meci foarte disputat. în I
140 de minute. Remarcați: Mîn- 
dru. Mărginean. Enuca. Costoniuc I 
(Suceava). Burus. Savu (Săvi- I 
nesti). Arbitri: V. Vrăiescu — I. 
Leizeriuc (I. MlNDRESCU — _ 
coresp.). ii

ELCOND DINAMO ZALĂU — I 
TRACTORUL BRASOV 3—0 (13.
15. 9). Publicul local, dornic să ■ 
se reîntîlnească cu voleiul si cu I 
echipa favorită, a umplut pînă I 
la refuz tribunele Sălii sporturi
lor. Echipa gazdă, avînd în acest | 
sezon ca antrenor pe C. Chițigoi, I 
a fost ..vioara întîi*4. cîstlgînd pe I 
merit. S-au remarcat: Ștreang, 
Codre. Tntovan de la gazde. Fe- | 
rariu si Crisan de la oaspeți. Au I 
arbitrat: I. Martin — C. Butoi • 
(N. DANCTU — coresp.).

EXPLORĂRI MOTORUL BAIA I 
MARE — DINAMO BUCUREȘTI I 
2—8 (8, —8, —9, 11, —0!). Evoluție ’ 
inegală sub asne'rt tehnic si spec- « 
tacular desfășurată pe parcursul I 
a două ore si 45 de minute! Di- | 
namovistii cu un plus de atenție 
si luciditate au obtinut o victo- | 
rie meritată. Lamentabilă evolu- | 
tla gazdelor în u Ut mul set. Re- I 
marcați: G. Dumitru, Arhuzov 
(E). Vrincuț. S. Pop. Căta-Chițiga. g 
Rotar (Dl. Arbitri: C. Pitâru — g 
v. Dusa. (A. CRISAN — coresp.). ■

trie în ghidarea navomodelului 
său. efectuată de S. Pîrloagă de 
la C.S.T.A.. si — alături — la 
concursul de canotaj popular. în 
cape s-au remarcat. între alții. 
M. Bărbulcscu (Lie. 31) atît la 
simplu cit si la dublu (cu M. 
Matache de la Lie. Grivița Ro
sie). Luminița Constantin si Ja- 
neta Tudorache (ambele de la 
Lie. Aparataj)... Spectaculoasă 
întrecere de karturi. dominată de 
micii reprezentanți ai I.T.B. : N. 
Drăghiceanu. D. Banciu si Șt. 
Stamatiu, dar nu mal, puțin dis
putate au fost și întrecerile de 
oină oferite de echipele școlilor 
nr. 185 Chitila. 187 Mogoșoaia. nr. 
60 Fundeni si nr. 91 Glina. cla
sate în această ordine, sau trasul 
la frînehie. cîstigat de echipa 
Sectorului Agricol Ilfov. Dună 
cum mereu atractiva alergare în 
saci (învingători la echipe Liceul 
ind. Republica și la individual 
componentul acesteia. V. Grigo- 
re) au stîrnit mare interes în 
Jur. Cum. de altfel, a stîrnit si 
fotbalul. finala cistlgînd-o 
MECON (cu 4—3). în fata forma
ției Electromagnetica.

Am avut vreme să vedem si 
secvențe din îndîrjitele întreceri

BOCURESTENII DOMENÂ, TIMIȘORENII CI7 f

I „POLI" 2 (1)
DiNAMO 1 (0)

♦Stadion „1 Mai“ ; teren bun ; 
timp favorabil ; spectatori — 
circa 35 090 Șuturi : 6—18 (pe
poartă : 3—7). Cornere : 1—10. 
Au marcat : ILCU (min. 28), C. 
VABGA (min. 84), respectiv I. 
VARGA (min. 85).

POLITEHNICA : Almășan 8 — 
Pascu 7, Crăciun 8, Oancea 8, 
C. Varga 8,5 — Neagu 7, Oloșu- 
tean 7 (min. 38 Șunda 7), Manea 
7 — China 7 (min. 65 lonut 7). 
Ucu 8, Bozeșan II 7.

DINAMO : Moraru 7 — Rednic 
7, Nicolae 7. Andone 7, I. Varga 
7,5 — Lupu 7 (min. 67 Damas- 
chin I 7), Stoica 7 (min. 55 Orac 
7), Lupescu 7 — Mateuț 7, Că- 
mătaru 7, Mihăescu 7,

A arbitrai bine Gr. Macavei 
(Deva) : la linie : V. Antohi 
(Iași) și I. Niculițov (Focșani).

Cartonașa galbene : C. VARGA. 
La speranțe : 1—0 (0—0).

« „ ...
TIMIȘOARA, 8 (prin telefon). 

Meci de mare angajament și de 
un rar dramatism, în care as
pirațiile echipelor, conforme cu 
valoarea șl locurile ocupate în 
clasament, erau contrare re
gulii : gazdele s-ar fi mulțumit 
și cu un rezultat egal, oaspe
ții (după 10 victorii consecuti
ve) au vizat-o, desigur, și pe a 
11-a. Structura jocului s-a bazat 
mult pe intențiile combatanți
lor, „Poli“ fâcînd un strict joc 
de apărare, în timp ce Dinamo, 
dominînd teritorial. își împin
gea partenera, pe măsură ce 
timpul curgea, tot mai aproa
pe de propriile buturi. Nici

JOC TOTUȘI
F.C.M. BRAȘOV 2 (1)
SPORTUL STUD. 0

Stadion Municipal ; teren bun; 
timp frumos ; spectatori — circa 
10 000. șuturi : 6—6 (pe poartă : 
4—3). Cornere : 6—5. Au marcat : 
CRAMER (min. 7) Și ANDRAȘI 
(min. 58).

F.C.M. BRAȘOV : Polgar 6 — 
Bălan 5, Ștefănescu 7, Naghi 7, 
Moldovan 6 — Avădanei 6, Ora- 
mer 7, Mandoca 6 (min. 73 Măr
gărit 6) — Barbu 6,5 (min. 88 
Fillp), Terheș 6. Andrași 7.

SPORTUL STUDENȚESC : Cris
tian 6 — M. Marian 6, M. Popa 
6, Cristea 6, Munteanu II 6 — C. 
Pană 6, Țicleanu 6 (min. 64 A- 
chlm 5) Bozeșan I 5, Coraș 6,5 
— Țîrlea 7, Pologea 5 (min. 68 
Iorgulescu 5).

A arbitrat bine N. Dlnescu 
(Rm. Vîlcea' ; la linie : O. 
Ștreng (Oradea) și T. Chelu 
(Giurgiu)

Cartonașe galbene : BOZr-
ȘAN I.

La speranțe : 4—2 (2—0).

BRAȘOV, 8 (prin telefon) 
Victorie meritată a echipei bra
șovene in fața unui adversar 
dificil, dornic să confirme și în 
campionat evoluțiile sale bune 
din competiția europeană.

In primele 45 de minute, atît 
brașovenii, cit și bucureștenii 
au combinat frumos la mijlocul 
terenului, dar au șutat doar 
cîte o dată pe spațiul porții t 
Scorul a fost deschis destul de 
repede. în min 7, CRAMER 
a executat excelent o lovitură 

la cros, cu 6 starturi pe cate
gorii de vîrstă. laurii victoriilor 
revenind școlarilor Ana Iagăru 
(Sc. 65). I. Apostol (Șc. 119). 
Ruxandra Mățăoanu (Șc. 37). A. 
Drag om ir (Șc. 119). Adriana Gri- 
gore (Lie. 19) și S. Rebenciuc 
(Lie. 10). dar am zăbovit cu a- 
ceilasi interes la disputele pe... 
role (cei mai buni : Ruxandra 
Bucur — Șc. 111. Cătălina Andrei 
— Lie. Gh. Șincai, Mirela Moga — 
Șc. 100 și Horia Ijacu — Lie. 79), la 
întrecerile3 de triciclete, de bici
clete mici (Andrei Vintilescu, 
cîștigător). si mari (cei mai ra
pizi: Mihaela Radu — Lie. Gh. 
Sincai. M. Nicolae — Șc. 114 si 
T. Roban — Șc. 114), la între
cerile de lupte, cu M. Lăzăreseu, 
Gh. Bălașa și S. Belușica în 
prim-plan. la demonstrația de 
aeromodele a campionului de ju
niori S. Zamfir (C.S.T.A.). care 
a atras un mare număr de spec
tatori. sau la cele ale boxerilor, 
dintre care au îneîntat rapidiștii 
I. Aiiuță și FI. Marin „metalur- 
giștii“ I. Orzoi si Gr. Barbu, 
precum si S. Cîmpeanu. de la 
Olimpia...

Firește, imagini si notații luate 
în fugă de la o adevărată sărbă
toare a sportului de masă, care 
a însemnat un debut de bun 
augur în etapa de iarnă a Da- 
cdadel.

schimbările efectuate nu au 
trădat maniera diferită de a- 
bordare a partidei, căci în 
timp ce „Poli- și-a trimis doi 
fundași de pe banca de rezervă, 
Dinamo a aruncat în luptă 
doi înaintași. Pînă la urmă, 
însă, lecția contraatacului timi
șorean a avut ciștig de cauză, 
căci defensiva strînsă, îndîrjită, 
fără fisuri a lui „Poli- s-a do
vedit o „armă tactică1* supe
rioară amplei ofensive a lui 
Dinamo, care n-a știut să fina
lizeze decît prin șuturi de la 
distanță, pe trasee ușor pre
vizibile.

Frumusețea aparte a acestei 
partide s-a datorat surprizei 
(la început înfiripată, apoi con
trolată și apărată cu atenție 
de out-sider, în final concreti
zată), ca și cîtorva faze de 
poartă care includ și cele 3 
goluri, de mare spectacol. Iată- 
le, în ordine cronologică : min. 
14 — după un atac prin învă
luire. Mateut șutează, cu capul, 
din 12 m. dar Almășan prinde; 
min. 24 — după o ne'sincroniza- 
re Manea — Almășan, mingea 
pare că se strecoară în poartă, 
dar Crăciun degajează, în ex
tremis de pe linie ! ; min. 28 — 
Pascu suteazâ violent, Mora
rii respinge cu un reflex sen
zațional, dar mingea ajunsă la 
ILCU este reluată de acesta 
din voleu în plasă ; min. 77 — 
Damaschin I este faultat de 
Pascu în suprafața de pedeap
să. Mateuț execută penaltyul, 
Almășan intuiește „colțul** și 
apără in uralele publicului ; 
min. 84 — 'a unul din rarele

ECHILIBRAT
liberă de Ia 17 m, expediind 
balonul la păianjen _ și făcînd 
inutilă intervenția Iui Cristian : 
1—0.

Replica studenților nu s-a lă
sat prea mult așteptată și, în 
min. 13, Țîrlea a trimis mingea 
în bară. După patru minute, 
Polgar a avut din nou emoții: | 
Coraș, din careu, a centrat prin 
fața porții brașovene însă Cris
tea și Pană s-au jenat reciproc 
și primul a ieșit cu balonul în 
afara suprafeței de joc, ratînd 
astfel posibilitatea de a egala. 
Pînă la pauză am mai consem
nat citeva situații favorabile 
irosite.: in min. 26, Bălan a 
urcat pînă la 18 m, însă a gre
șit cu puțin ținta, iar în min. 
41 C. Pană a ajuns pînă la cir
ca 7 m, însă si el a șutat De 
lîngă bară

Și în repriza secundă jocul 
de tatonare s-a prelungit peste 
zece m'nute. în min. 58, brașo
venii, la capătul Unei frumoase 
faze, au majorat diferența la 
două goluri Avădanei, pe post 
de extremă dreapta, a centrat 
in careu, Terheș, cu o lovitură 
<lc cap, l-a servit pe ANDRAȘI, 
care a reluat mingea în poar
tă pe lîngă Cristian. Pînă în 
final, jocul s-a menținut echi
librat în general, dar și în a- 
ceastă parte a meciului's-a șu
tat rar De spațiul porții.

Pompiliu VINTILĂ

contraatacu 
ceasta rcpi 
tat la n 
raru, C. V. 
cu o rară 
se oprește 
celălalt VA 
namovistă, 
șut-bară (t 
de Ia 20 d<

DACi
HUNEDO 

ton). Scori 
tea fi mul 
Pentru că 
jocul debo: 
sfert de o 
zii aveau s 
șa in prin 
ghinionist, 
pe fază. Ii 
rea lui Ci 
Nicșa a ti 
in min. 8 
Klein — I 
— Nicșa ș 
la 5 m. a 1 
te poartă; 
Iui Klein, 
blat și por 
rect în Szs 
capul din 
ceasta sui’ 
de marca i 
în min.
in bună < 
balonul pe 
min. 18, h 
cat o dat; 
șutat de 
limetric

I GfELUl
I VICTOR

Stadion E 
timp însori 
ca 20 000. 
poartă : 6— 
marcat : O 
HANGHIUC 
fmin. 81) 
(min. 87).

OȚELUL : 
Popa) — E 
Agiu 7, Ni< 
Măstăcan 
Burcea 7 - 
6,5, O. Pop<

VICTORIA 
nescu 6, IV 
7, Topolins 
Ene 5 (mir 
6 — Țălnaj 
60 Stere 5)

A arbitra 
iova) ; La 
(Ploiești) si 

Cartor
NEI, Dl

La speiMii
• ■

GALAȚI 
Candidatul 
litatea de 
tru aceast 
argument 
că față-n 
tele poziti 
tiv, a 3-a 
eșalon. Și

GAZDELE AU REl
PLOIEȘTI. 8 (prin telefon). 

Prima parte a întîlnlrii a fost 
destul de zgîrcită în faze aprinse 
la ambele porți. Gazdele au com
binat destul de lent, n-au bene
ficiat de aportul unei linii de 
mijloc lucide astfel că Flacăra 
intra destul de ușor în posesia 
mingilor trimise fără adresă la 
faza decisivă. Oaspeții încercau, 
prin urmare. în asemenea con
diții lansarea contraatacului «i 
in min. 13 au o situație favora
bilă^ prin Dragnea (minge tri
misă. cu capul. în bară si boxa
tă în corner de Jipa). ca si în 
min. 15 (cursă Văidean. centrare, 
respinsă de Pitulice din 6 m). 
Portarii intervin în minutele ur
mătoare (min. 22 — Dohot: min. 
24 și 30 — Jipa; min. 33 — din 
nou Dohot) la baloane care au 
traversat careul lor mic. Pînă la 
pauză semnalăm lovitura surprin
zătoare a lui Dragnea. rezolvată 
de portarul Ploieștean (min. 34) 
și intervențiile gcal-keener-ului 
oaspeților în min. 35 sj 41. la
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WIIWKIRUM or STAI 1010 PWOWS
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA „LOTO 2“ DIN 8 
NOIEMBRIE. Extragerea I : 
62 35 18 74; Extragerea a II-a: 
37 38 24 60; Extragerea a III-a: 
8 58 44 61. Fond totali de cîs- 
tiguri : 433.733 lei.

REZULTATEI F CONCURSULUI 
PRONOSPORT

DIN 8 NOIEMBRIE 1987
1. „Poli“ Timișoara — Dinamo 1:

2. F. C. C
3. Oțelul
4. Avellinc 
Cesena — 
— Napoli 
1: 8. Inter 
cara — Mi 
ventus 2;
X: 12. La:
T iacenza — 
de cîștigui
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FESTIVAL DE GOLURI, CU CIMPEANU II ÎN PRIM PLAN

din a- 
faui- 

ii Mo- 
•vitura 
alonul 

85 — 
ira di- 
cu un 
• gol,

PEN

CLUJ-NAPOCA, 8 (prin tele
fon). Prima posibilitate de 
a deschide scorul a aparți
nut oaspeților (min. 17) : Ca
șuba a trimis o minge pentru 
Sfrijan. Isako a ieșit inoportun 
din poartă, a greșit și Ciocan, 
însă și... Sfrijan, care n-a știut 
să amendeze această greșeală. 
In următoarele minute a ratat 
Mujnai de la circa 7 m. în ur- 
ma unei prelungite faze de a- 
tac foarte bine concepută. Jo
cul ..șepcilor roșii”, cu multe 
subtilități tehnice, aduce și go
lul mult așteptat. In min. 19, 
Cadar centrează lung, peste de
fensiva oaspeților, Cimpeanu 
II recentrează cu capul și 
BUCUR, cu un splendid plon
jon, inscrie : 1—0. Descătușată

psihic, echipa gazdă realizează 
faze de bun nivel tehnic și 
Cimpeanu II (min. 26) este la 
un pas de 2—0. „Furată" de 
jocul în ...atac, defensiva „alb- 
negrilor" dă emoții tribunelor, 
fiindcă suceveanul Cașuba cre
ează două mari ocazii de gol 
pentru Mulțescu (min. 33 și 
35). Dar în loc de 1—1. in min. 
37 va fi 2—0, prin golul înscris 
de CIMPEANU II. după o pa
să trimisă, eu capul, inapoi de 
Boeru. Jocul dezinvolt al clu
jenilor din repriza a doua, su
perioritatea lor tehnico-tactică 
aduc pe tabela de scor, firesc, 
alte patru goluri care de care 
mai spectaculoase: min. 49 •—
Cadar, cursă irezistibilă, pasă 
Iui BUCUR... 3—0 ; min 55 —

i N-AR FI RATAT?
telc- dar, gazdele puteau avea un 

i pu- avantaj confortabil, insă s-au 
e ce? desprins decisiv abia în min. 
iceput 25, prin golul lui PETCU, in
timul scris însă din poziție de ofsaid.

oca- Replica oaspeților? Modestă în
Nic- primă repriză, cu doar un șut 

stă zi pe poartă (min. 27 — Etos). 
nereu După pauză, A.S.A. a înce- 
intra- put mai bine, s-a aflat în atac
7 m, și, în min. 50, Albu a trimis
bară; balonul, cu capul, de la 5 m,
[nație dar peste poartă. Peste două
ăetuș minute, altă minge periculoasă
r, de pe lingă buturile lui Ioniță (,,eap“
pes- Dorobantu). Corvinul a x sosit
pașa din Turcia vineri la prînz și
dri- tuturor le era teamă de starea

at di- de oboseală. Dar valoarea avea
ns cu să iasă la suprafață ca uleiul
>ă a- și, după un sfert de oră de joc
abela echilibrat, gazdele s-au impus
mbe. fără probleme. în min. 67,
A.RU, Eros a trimis o pasă greșită 
ilasat lansîndu-1 pe... COJOCARU, ca- 
»r în re a înscris din nou cu mult
icer- calm. A fost apoi șutul lui Al-
lonul bu. în replică (min. 73). dar în
mi- min. 77, la excelenta centrare 

Așa- a lui Suciu. PETCU a plasai

(CORVINUL 4 (2)
A.S.A. 0 _

Stadion Corvinul ; teren ex
celent ; timp splendid ; specta
tori — circa 7 ooo. șuturi : 14—10 
(pe poartă : 7—0). Cornere : 8—3. 
Au marcat : COJOCARU (min. 
12 șl 67) și PETCU (mln. 25 
și 77).

CORVINUL : Ioniță 7 — Bar- 
dac 8, Mărginean 7, Dubinciuc 
7, Tîrnoveanu 6 — Nlcșa 5 (min. 
58 stroia 6) Burlan 7, Petcu 8, 
Klein 7 — Cojocaru 8, Văetuș 6 
(min. 46 Suciu 6).

A.S.A. : varo 5 — Szabo "B, Je
nei 5, Dorobanțu 6, Fodor 5 — 
ErQș 5, Botezan 5, Ivan 6, A. 
Stoica 5 (min. 46 Albu 6) — Cior- 
ceri 6, Craiu 5.

A arbitrat foarte bine Ad. Mo- 
roianu (Ploiești: ; la linie : M. 
Neșu (Oradea) și I. Coț (Plo
iești), ultimul cu greșeala din 
mln. 25. _

La speranțe : 2—0 (0—0).

balonul, cu capul, Ia colt, 8i— 
1—0. în min. 87, Botezan a a- 
vut golul de onoare în picior, 
dar a trimis pe lingă poartă în- 
tr-un final cu oaspeții în atac.

Constantin ALEXE
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spiritului ofensiv, cele două 
combatante pornind într-o în
trecere angajantă, dîrză, eu 
tempo alert de joc. cu acțiuni 
elaborate. Era și firesc, de 
vreme ce efectivele s-au răsfi
rat pe clasicul 4—3—3. Startul 
avea să fie favorabil gălățeni- 
lor, care, în min. 5. reușesc 
să deschidă scorul: centrarea 
de_ pe partea dreaptă a lui 
Măstăcan este reluată, cu capul, 
de O. POPESCU, acesta eta- 
lind o detentă mai bună in
tr-un careu în care teoretic a- 
vea ultima șansă. Oaspeții par 
descumpăniți și în min. 10 pu
tea fi 2—0, dar O. Popescu, 
după un spectaculos slalom, nu 
l-a .Putut fenta și pe Nițu. Vic
toria își recapătă tempo-ul, în
să materializarea în terenul 
gazdelor întîrzie, bucureștenii 
avînd doar avantajul la rapor
tul cornerelor (5—0 în min. 30). 
După ce, în min. 24, C. Solo
mon rezolvă in extremis șutul- 
centrare al lui Hanghiuc, 0- 
teiul punctează din nou, in 
min. 31, prin HANGHIUC. care 
sancționează, prompt, semiluf- 
(ul Iui Nițu, ieșit la 20 de me
tri. Renriza se încheie cu o 
bună ocazie a lui Ene. care șu- 
tează însă defectuos de la 12 m.

Si la reluare întâlnirea păs
trează aceleași coordonate. 
Bucureștenii se lansează într-o 
replică mult mai viguroasă, dar

tot gălățenii sint mai aproape 
de gol. în min. 52, Nițu devia
ză în corner mingea puternic 
șutată de Anghelinei; în min. 62, 
Burcea întîrzie șutul la o bu
nă pasă a lui Hanghiuc, iar in 
min. 69 Topolinschi scoate în 
corner mingea expediată, vio
lent, de Nicoară. Peste un mi
nut se remarcă și Călugăru, el 
respingînd cu dificultate la șu
tul lui Comănescu. Oțelul urcă 
scorul la 3—0 în min. 81 prin 
AGIU, care împinge în plasă, 
din apropiere, mingea la pasa 
lui Antohî. Insistentele oaspe
ților sînt încununate abia în 
min. 87. cînd COJOCARU fruc
tifică, cu capul, centrarea Iui 
Taina r

Adrian VASILESCU
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PETROLUL 0
FLACĂRA 1 (0)

Stadion Petrolul ; teren exce
lent ; timp frumos ; spectatori 
— circa 8 000. Șuturi : 17—7 (pe 
poartă : 9—4). Cornere : 16—3.
A marcat MARCU (min. 62).

petrolul : Jipa 6 — Panait
6, Pitulice 6, Ștefan 6, P. Gușe 
7 — Bărbulescu 6 (min. 46 Za- 
firis 6). O Grigore 7, Ruse 7, 
Ursea 7 — Purcăreață 6 (min. 66 
I. Nicolae 7), Catinca 6.

FLACARA : Dohot 8 — G. Radu
7, Beldie 7, Purdea 6, Stânescu
6 — D. Sava 7,5, Dragnea 6, L. 
Săndoi 6. C. Pană 6 — Văidean
7 (min. 88 Nistor), Nica 6 (min. 
56 Marcu 7,5)

A arbitrat bine D. Petrescu ; 
la linie : N. Voinea (ambii din 
București) și M. Georgescu (Con
stanța).

Cartonașe galbene : PURDEA, 
C AȚIN CA.

La speranțe : 2—0 (0—0).

Ih
2 ; 
i ;
5. 

•no 
ma 
3S- 
fu- 
na 
13. 
tal

hot trimitînd în corner. După un 
minut. Zafirls sutează de la 14 
m. balonul trecînd pe lingă poar
tă. Catinca a avut mingea ega- 
lării în picior (n-in. 75). dar. de 
la 7 m a șutat imprecis ți Do
hot a scos m extremis. Un mi
nut după aceea, pătrunde I. Ni
colae. dar Dohot intervine din 
nou miraculos. Pentru ca în min. 
89 Beldie să degajeze de pe linia 
porții la o învălmășeală In fata 
nropriei porti.

Eftimie IONESCU

i „U" CLUJ-NAPOCA 6 (2)
J C.S.M. SUCEAVA 0

Stadion Munieip.n ; teren foarte 
bun ; timp însorit ; spectatori — 
circa 7 060. Șuturi : 22—11 (pe 
poartă : 13—6). Cornere : 6—5.
Au marcat î BU JUR (min. 19 și 
49), CIMPEANU II (min. 37, 55 
și 65), BIRO I (min. 88).

„U“ : Iasko 7 — Meszaroș 7,5, 
Neamțu 6, Ciocan 7, Dobrotă 7 — 
L. Moldovan 6, Mujnai 7,5, Bucur 
7 — Cadar 8 (min. 75 Biro I). 
Cimpeanu II 8,5, Boeru 7 (min. 
65 I. Moldovan 6).

C.S.M. : Alexa 6 (min. 32 Bucu 
6) — Cristescu 5, Ungureanu 5, 
Butnaru 5, Ciobanu 5 — Golan 
7, Buliga 6,5 Mulțescu 5, Păiuș 
7 — Cașuba 6 Sfrijan 6 (min. 
*6 Mucileanu 6).

A arbitrat b’ne M. Niculescu : 
la linie : V. Angheloiu și Gh. 
Ofițeru (toți di.i București).

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

centrare Meszaroș, L. Moldovan 
sare peste minge și CÎMPEA- 
NU II reia sec: 4—0; min. 65 
Mujnai este faultat de Mu
cileanu la 17 m, execută CÎM- 
PEANU II în stilu-i caracteris
tic și 5—0; min. 88 — fază fru
moasă, lucrată de același Cim
peanu II și Mujnai, finalizată 
de BIRO I : 6—0. Să mai no
tăm că portarul Bucu a mai 
salvat cîteva situații dificile și 
că oaspeții au alergat după go
lul de onoare refuzat de Iasko 
în min. 73 și ratat de Mucilea
nu în min. 84.

Stelian TRANDAFIRESCU

DOUA „
SLATINA, 8 (prin telefon). 

După rezultatul bun de la Mo- 
reni, F.C. Olt a pornit „cu 
pînaele sus" împotriva lui F.C. 
Argeș, omițînd însă forța con
traatacului piteștean. Așa se 
face că încă din start F. C. 
Argeș a controlat jocul, Radu 
II a deviat periculos balonul 
(min. 5), la un pas de giol, 
pentru ca în min. 13 oaspeții 
să deschidă scorul, în urma unei 
centrări lungi, dc circa 40 m, 
a lui Ignat, D. ZAMFIR, bine 
plasat, înscriind cu capul un 
gol, totuși, parabil. Deschiderea 
scorului a făcut ca jocul gaz
delor să devină sincopat, aproa
pe totul rezumîndu-se la ac
țiuni individuale (Dumitrescu, 
Leța, Eftimie), stopate cu des
tulă ușurință de liniile defen
sive argeșene, bine conduse de 
Stancu. Cu toate acestea, „ol
tenii" ar fi putut egala în min. 
29, dar șutul puternic al lui 
Eftimie avea să întâlnească 
bara. în replică, echipa lui Ha- 
lagian și-a continuat contra
atacurile. fiind foarte aproape

OASPEȚII,1 7
Prima fază mai importantă 

a partidei din Giulești a adus 
și primul gol : „găsit" cu abili
tate de St. Popa, PISTOL a 
ajuns înaintea lui Lung la ba
lon și a reluat, cu sete, sub 
bară. Era minutul 17 și Rapidul 
conducea cu 1—0, dînd mari 
speranțe înfocaților săi su
porteri. Numai că, după deschi
derea scorului, nu gazdele, ci 
oaspeții s-au instalat la cîrma 
meciului, unde vor și rămîne, 
cu cîteva excepții, pînă la sfîr- 
șit. Cu un „mijloc" foarte ac
tiv, animat de Săndoi, Cioroia- 
nu și Negnlă (adesea avansat). 
Universitatea s-a văzut mai 
mult în joc, caseta tehnică fi
ind lămuritoare. Atacul cralo- 
vean s-a orientat (inteligent) 
către flancul drept, acolo unde 
Vameșu s-a descurcat greu 
la început și din ce în ce mai 
greu pe trăsura scurgerii tim
pului. Pînă la pauză. Rapidul 
își va păstra totuși avantajul, 
fie din cauza pripelii lui Stoi
ca (min. 24), fie a intervențiilor 
salutare ale lui Toader. care a 
respins în corner, în min. 25 
și 32, șuturile violente expedia
te de Badea. O singură ocazie, 
în acest interval, în contul fe
roviarilor, cînd Lung a salvat 
de autogol un balon centrat 
de Șt. Popa și deviat de < 
Popescu (min. 29).

Repriza secundă a debutat cu 
o fază îndelung controversată 
(min. 57) : în careul Universită
ții s-a produs un henț, tribuna 
a cerut penalty (socotindu-1 vi
novat pe Ad. Popescu), arbi
tru] de centru a fluierat, după 
care, în urma consultării cu 
tușierul C. Gheorghe, a sancțio
nat henț la... Țîră! Așa cum

MAI BINE
| rapid
I UNIV. CRAIOVA

Stadion Giulești ; ferea bun • 
timp însorit ; spectatori — peste 
15 000. Șuturi ; 9—io (pe poarta
4—5). Covnere : 7—9. Au marcat : 
PISTOL (min. 17), respectiv STOI
CA (min. 61)

RAPID : Toace: 8 — Mărinescu
6 (mln. 79 Dumitru' Grigore 8, 
Matei 7, Vameșu 5 (min. 67 Clr- 
stea) — Tănase 6, St. Popa 7, Pis
tol 7, Goanță 6 — Damaschin II 
5, Țîră «.

UNIVERSITATEA I Lung 7 —
Negrilă 8, Gh. Popescu 8, Zamfir 
o. Ad. Popescu 7 — durea 6 (min. 
67 Van cea) Săndoi 8, Cioroianu
7 Bleu 6 — Stoica 7. Badea 8 
(min. 85 Irlmescu).

A arbitrat slab M. Axente 
(Arad) ; la linie : c. Gheorghe 
(Suceava) și M. Ștefănoiu (Tg. 
Jiu).

Cartonașe galbene : OH. PO
PESCU, STOICA, AD. POPESCU, 
MATEI,

La speranțe : 0—5 (0—3).

l-a informat (șl ne-a declarat 
și nouă, după meci) ajutorul 
său de la linie. Eroarea lui M. 
Axente (care, simțindu-se apoi 
în culpă, a favorizat în cîteva 
rînduri pe Rapid, trecînd cu 
vederea între altele, și un 
fault clar comis asupra lui 
Stoica în marginea careului, 
min. 77) i-a debusolat pe bucu- 
reșteni și, în min. 61, s-a res
tabilit egalitatea logică, legi
timă, prin golul lui STOICA. 
Partida s-a înviorat, Rapid » 
căutat „lovitura decisivă" (Țîră, 
min. 76; Damaschin II, min. 
90), dar tot Craiova a fost mai 
sigură și mai dezinvoltă.

Ovidiu IOANIȚOAIA

CONTRE" APGEȘENE...
de majorarea scorului în min. 
33, cînd Ignat a reluat din vo- 
leu, în pămînt, în careul mic, 
șl mingea deviată a fost res
pinsă cu mare dificultate de 
Ciurea. în min. 38, Radu II a 
fost și el foarte aproape de 
gol, dar s-a blocat într-o situa
ție excelentă. Această fază avea 
să anunțe majorarea scorului 
în min. 41, cînd. la o frumoasă 
acțiune pe... treisferturi, iniția
tă de Badea și continuată de 
Radu II, BÂNUȚA avea să în
scrie din unghi, din poziția 
extremului stînga. La 2—0 se 
produce un incident neașteptat: 
Turcu îl faultează, în careul 
mic, pe Speriatu, arbitrul fluie
ră, Speriatu ripostează, lovin- 
du-și adversarul fără balon, și 
este eliminat (va intra Hristea).

După pauză, superioritatea 
numerică a gazdelor nu se face 
simțită, deoarece jocul nu se 
leagă nici un moment. Așa se 
face că, pe parcursul unei re
prize întregi, F.C. Olt nu are 
nici o ocazie veritabilă de gol. 
în schimb, la poarta cealaltă.

L
f.c. olt
F.C. ARGEȘ

Stadion „1 Mal" ; teven bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 

11 000. Șuturi : 8—7 (pe poartă : 
3—4). Cornere : 13—3. Au mar
cat : D. ZAMFIR (min. 13) și 
BANUȚA (nun. 41).

F.C. olt : Ciurea 5 — Dumi
trescu 5, Mihali 5, Zamfir 6, 
C. Gheorghe 5 — M. Popescu 6, 
Leța 5, Eftimie 5 (min. 64 Du- 
dan 6) — Laurențiu 5, Pena 6,5, 
Turcu 5 (mln. 74 Argeșanu 6).

F. C. ARGEȘ : Speriatu 3 — 
Voicu 6, Ștefan 6, Stancu 6,5, E- 
duard 6 — Pană 6 (min. 44 Hris- 
tea 6), Badea 6, Bănuță 7 — D. 
Zamfir 7,5, Radu II 6 (min. 85 
rănase), Ignat 6.

A arbitrat bine 1. Tărcan (Tg. 
Mureș) ; la linie : D. Buciumau 
(Timișoara) și L. Măerean (Bra
șov).

Cartonașe galbene : EDUARD, 
MIHALI.

Cartonașe roșii : SPERIATU.
La speranțe : 0—0.

•

D. Zamfir este Ia un pas de 
gol (min. 80). la o frumoasă 
centrare a lui Bănuță-

loan CHIRILA

Divizia B, etapa a 11-a

NICE O VICTORIE IN DEPLASARE!
SERIA I -------------------------
FEPA ’74 BlRLAD — C.F.R. 

PAȘCANI 0—0.
CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ 

— F.C.M. DELTA TULCEA 3—0 
(2—0): Marcu (mln. 37 șl 43) șl 
O. Oprea (min. 82).

UNIREA DINAMO FOCȘANI — 
PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI 1—0 
(1—0): Chiriță (mln. 34).

F.C. CONSTANTA — PETRO
LUL BRAILA 3—0 (1—0): Dinu 
(mln. 18), Zahiu (min. 55 — din 
penalty) șl Buduru (min. 64).

POLITEHNICA IAȘI — INTER 
vaslui 4—0 (2—0): Paveliuc 
(min. 13 și 53) Pîrvu (min. 41) 
șl Burdujan (min. 67).

ȘIRETUL PAȘCANI — META
LUL PLOPENI 2—1 (1—0): Kreh 
(min. 17 și 55), respectiv Preda 
(min. 60).

GLORIA BUZĂU — OLIMPIA 
RM. SABAT 2—1 (2—0): Profir 
(min. 31), Stan (mln. 36), respec
tiv Bercaru (min. 49).

C.S. BOTOȘANI — UNIREA 
slobozia 2—0 (0—0): Pop (mln. 
47) și Mihăllescu (min. 87).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA 
— STEAUA MIZIL 2—0 (1—0) :
Titlrlșcă (mln. 44) șl Petrache 
(min. 51).

Relatări de la C. Burghelea, I. 
Zaharia, V. Manoliu, C. Popa, 
Cr. Nour, V. Apostol, D. Soare, 
Th. Ungureanu și C. Dumitru.

1. POLIT. Iași 11 7 1 3 23- 9 15
2. Unirea Focșani 11 6 3 2 15-13 15
3. F.C. Const. 11 6 2 3 21- 9 14
4. FCM Prog. Br. 11 6 2 3 18- 9 14
5. Steaua Mizu 11 6 1 4 22-12 13
6. Șiretu1 Pașc 11 6 1 4 13-14 13
7. Petr. Plopeni 11 5 1 5 17-12 11
8. Ceah. P. N. 11 5 1 5 16-17 11
9. Unirea Slob. 11 5 1 5 10-11 11

10. Prahova PI 11 4 3 4 10-12 11
11. C.S. Botoșani 11 5 1 5 11-15 11
12. Gloria Buzău 11 3 4 4 14-11 10
13. FEPA ’74 11 3 4 4 6- 8 10
14. CFR Pașcani 11 4 1 6 13-15 9
15. Delta Tulcea 11 4 1 6 11-18 9
16. Inter Vaslui 11 4 0 7 8-20 8
17. Olimpia Rm. S. 11 3 1 7 10-20 7
18. Petrolul Br. 11 2 2 7 10-23 6

Etapa viitoare (15 noiembrie) : Olimpia Hm. Sărat — C.S. Boto
șani, Unirea Slobozia — FEPA ’74 Blrlad, 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 — Șiretul Pașcani, Metalul Plopeni — Ceahlăul Piatra Neamț, 
Delta Tulcea — Gloria Buzău.

SERIA a ll-a -----------------
TRACTORUL BRAȘOV — 

C.S.M. PANDURII TG. JIU 2—0 
(1—0) : Aldca (min. 3) șl Varga 
(min. 49).

METALUL BUCUREȘTI — A.S. 
DROBETA TR. SEVERIN 1—0 
(1—0): Pomohacl (min. 30).

PROGRESUL VULCAN BUCU
REȘTI — SPORTUL „30 DE
CEMBRIE” 1—1 (1—0): Bealcu
(min. 35), respectiv G. Prodan 
(min. 75).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — ICIM BRAȘOV 1—1 
(1—1): V. Popescu (min. 33). res
pectiv Moșoman (min. 11).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
SPORTUL MUNCITORESC CA
RACAL 4—0 (1—0): Cîrțu (min.
28 si 53), Biți (min. 53) și Cala- 
feteanu (min. 57 — din pe
nalty).

CHIMIA RM. VlLCEA — E- 
LECTROMUREȘ TG. MUREȘ 3—0

(2—0) : Mangalagiu (mln. 18 și 
62) șl Ancuța (min. 37).

JIUL PETROȘANI — INTER 
sibiu 1—0 (0—0): Laseoni (min. 
70).

. C.S. TIRGOVIȘTE — MECANI
CA FINA STEAUA BUCUREȘTI 
3—0 (1—0) : Chivică (min. 12), 
Ghergu (min. 48) și S. Dumi
trescu (mln. 70 — din penalty).

GAZ METAN MEDIAȘ — AU
TOBUZUL 3—0 (1—0): Tlglariu
(min. 14), Dulău (mln. 68 — din 
penalty) și Pusztay (min. 86).

Relatări de la C. Gruia, O. 
Guțu, N. Costache, C. Bughea, 
St. Gurgui, S. Geornoiu, I. Za
mora, M. Avanu și M. Tacăl.

1. PANDURII 11 6 3 2 18-16 15
2. Jiul 11 7 1 3 19-11 15
3. Inter Sibiu 11 7 1 3 12- 8 15
4. I.C.I.M. 11 5 4 2 11- 6 14
5. Gaz Metan 11 7 0 4 17-18 14
6. Electroputere 11 6 1 4 24-11 13
7. Tractorul Bv 11 6 1 4 13-11 13
8. Sp. „30 Dec.“ 11 5 2 4 13-10 12
9. Electromureș 11 4 3 4 10-16 11

10. C.S. T-viște 11 4 2 5 18-14 10
11. Chimia Rm. V. 11 4 2 5 18-14 10
12. Sp Muncit. SI. ii 4 2 5 12-15 10
13. A.S. Drobeta 11 4 2 5 16-20 10
14. Mecanică Fină 11 4 1 6 11-19 9
15. Metalul Buc. 11 3 2 6 13-15 8
16. Sp. M. Caracal 11 3 2 6 8-19 8
17.’ Autobuzul 11 2 3 6 7-16 7
18. Prog.-Vulcan 11 1 2 8 7-15 4

Etapa viitoare (15 noiembrie) : Metalul București — Progresul Vul
can București, Sportul „30 Decembrie" — Electroputere Craiova, 
Sportul Muncitoresc Caracal — Sportul Muncitoresc Slatina, I.C.I.M. 
Brașov — Chimia Rm. Vllcea, Electromureș Tg. Mureș — Tracto
rul Brașov, C.S.M. Pandurii Tg. Jiu — Jiul Petroșani, Inter Sibiu — 
Gaz Metan Mediaș, Autobuzul București — C.S. Tîrgoviște, A. S. 
Drobeta Tr. Severin -A Mecanică Fină Steaua București.

SERIA a lll-a------------------ ---------------------------------------------
A.S. PAROȘENI VULCAN — 

U.T. arad 2—1 (1—1): Baltaru 
(min. 30), Sălăjan (min. 69), res
pectiv Vînătoru (min. 17).

GLORIA REȘIȚA — A.S.A. 
PROGRESUL TIMIȘOARA 1—1 
(0—1): Croitoru (min. 82) t respec
tiv Giuchici (min. 44).

CHIMICA TlRNAVENI* — F. C. 
MARAMUREȘ BAIA MARE 2—2 
(0—1): Oprișor (min. 52), Mărgi
nean (min. 84), respectiv Miriuță 
(min. 21) și Sabău (min. 86).

STRUNGUL ARAD — C.S.M. 
REȘIȚA 2—0 (1—0): Petrescu 
(min. 12 și 66).

F.C. BIHOR ORADEA — GLO. 
RIA BISTRIȚA 5—2 (2—1) î Mu-
reșan (min. 15 și 17), Kulcsar 
(min. 46 și 69), Lazăr (min. 73), 
respectiv Florea (min. 40) și 
Șuvagău (min. 85).

VICTORIA FIUT CĂREI — O- 
LIMPIA IUM SATU MARE 2—1 
(2—1) : Szelesy (min. 8), Horvath 
(mln. 35 — din penalty), respec
tiv Szilaghy (min. 31).

CIL SIGHET — DACIA ME
CANICA ORAȘTIE 3—1 (2—1) :
Keresztesy (min. 21 și 71), 
Szflke (min. 35), respectiv Mitu 
(min. 20).

METALUL BOCȘA — ARMA
TURA ZALAU 1—0 (1—0) : Or- 
menișan (min. 24).

MINERUL BAIA SPRIE — 
STICLA ARIEȘUL TURDA 2—1 
(0—0): Hotiko (min. 75), Mociran 
(min. 78), respectiv V. Orus 
(min. 61).

Relatări de la D. Purice, P. 
Fuchs, I. Ducan, N. Strejan, A. 
Jilău, E. Herman, I. Mihnea, T. 
Țăranu și A. Crișan.

1. F.C. BIHOR 11 8 3 0 27- 5 19
J. U.T.A. 11 5 3 3 22-11 13
3. Gloria B-ța 11 5 ,3 3 22-12 13
4. Metalul Bocșa 11 4 5 2 15- 8 13
5. FC Maramure: 11 5 3 3 13-13 13
6. C.S.M. Reșița 11 6 1 4 10-12 13
7. Armăt. zalău 11 4 4 3 11-11 12
8. A.S. Paroșeni 11 4 3 4 16-13 11
9. Olimpia S. M. 11 3 4 4 18-13 10

10. Vict. Cărei 11 5 0 6 13-15 10
11. Strung al Arad 11 4 2 5 13-16 10
12. Dacia Orăștie 11 4 1 6 10-15 9
13. C.I.L. Sighet 11 3 3 5 11-15 9
14. Min. B. Sprie 11 3 3 5 9-15 9
15. Chimica Tirn 11 4 1 6 14-23 9

Gtarir 
Sticla 
Prog.

3
4
2

_______________ _ ____________r _ __________ _ Chimica TSr- 
năveni, F. C. Maramureș — Strungul Arad, C.S.M. Reșița — A.S, 
Paroșeni Vulcan, F.C.M. U.T. Arad — Gloria Reșița, A.S.A. Progre
sul Timișoara — Minerul Baia Sprie, Sticla Arieșul Turda — F. C. 
Bihor, Gloria Bistrița — Victoria FIUT Oarei, Olimpia IUM Satu 
Mare — CIL Sighet, Dacia Mecanica Orăștie — Metalul Bocșa.

Etapa viitoare (15 noiembrie)

16.
17.
18.

Armătura

Reșița 
Turda 
Timiș
Zalău

11 
U
11

5 10-193
0 7 13-25
4 5 3-20

9
S 
s
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SABRERII DE LA STEAUA S-AU IMPUS SPORTIVI ROMÂNI PESTE HOTARE

ÎN CUPA ROMÂNIEI Șl
Sfârșitul săptămânii a fost 

în sala de scrimă Floreasca al 
sabrerilor, ei întrecîndu-se sîm- 
bătă, în Cupa României (probă 
individuală) și duminică. în 
cadrul echfpelor lor de club, 
angrenate în ultima etapă a 
Diviziilor Naționale A și B. Pe 
listele de înscriere ale Cupei 
României, aceeași cifră ca șl 
în proba similară a floretiștilor 
— 68. Dar, spre deosebire de 
întrecerea floretiștilor, cea a 
sabrerilor (armă neelectrică, 
însă) s-a derulat fără hopuri, 
chiar și obișnuitele dificultăți 
cu alcătuirea brigăzilor de ar
bitri (uneori mai numeroase 
decît sportivii aflați pe plan
șe...) fiind de această dată tre
cute cu operativitate. Ceea ce 
arată, încă o dată, că doar aten
ția și responsabilitatea lipsesc, 
uneori, din organizarea compe
tițiilor de scrimă.

După disputele pe grupe și 
primul tur șl eliminărilor di
recte, printre cei 8 sabreri 
rămași în concurs, alături de 
cvartetul selecționabilitor (Al. 
Chiculiță, V. Szabo, FI. Pău- 
nescu, M. Florea), toți de la 
Steaua, se mai aflau doi tră
gători din lotul reprezentativ 
de tineret. D. Costache (Cen
trul de tineret Tractorul Bra
șov) și D. Pintelei (C.S.M. 
Unirea Iași), dar, oarecum ne
așteptat. E. Nută (U.C.B.) și M. 
Mustață (Steaua), acesta din 
urmă arătînd că vechea gardă 
nu se predă, deși anii se adu

FRUMOASE SUCCESE LA C. E. DE JUDO
(Urmare din vaa 1)

min. 4,03, Boibose a pus capăt 
duelului pri:ntr-un spectaculos 
ippon, devenind campionul eu
ropean al categoriei.

. Cînd am văzut că Florin Las- 
cău (semimijlocie) urma să-l 
întâlnească în primul meci din 
recalificări pe polonezul Wal- 
demar Baczck ne-a cuprins, fi
rește, pe toți ai noștri aflați 
aici o mare neliniște. Se înche- 
iaseră trei categorii și polone
zii cuceriseră o singură meda
lie. Dar Lascău ne-a făcut să 
răsuflăm- ușurați repede, în 
min. 1, 23, cînd la un atac al 
adversarului, a contrat năpraz- 
nic într-un ippon care a amuțit 
tribunele. A urmat meciul cu 
francezul Marcial Genotte. Tre
cuseră doar cîteva zeci de se
cunde și Lascău a fost averti
zat cu schi do. în min. 3,36 
însă, tânărul nostru judoka a 
întors avantajul în favoarea sa 
reușind un atac cotat cu yuko, 
după care francezul a primit și 
un chui. Spre final, Lascău 
mai adaugă alt yuko șl astfel a 
cîștigat clar la puncte.

Finala „mică" (pentru medalia 
de bronz) cu Iorgu Hans Opp 
(R.F. Germania) a fost extrem 
de disputată și ne-ar trebui mult 
timp și spațiu pentru detalii, 
în rezumat: în sec. 48 Opp s-a

Florin Lascău

detașat cu yuko, min. 1, 14 koka 
pentru Lascău (era, de fapt, 
yuko), min. 2,39, Opp a o ; it 
chui, min. 3.02 koka Dintru 
Opp și în min. 3. 55, cînd re
zultatul era egal, Lascău a Iz
butit un avantaj minim, de 
koka, dar suficient pentru vic
torie și pentru „bronz".

„Mijlociul" Nicolae Iosif a în
ceput recalificările întîlnindu-I 
pe englezul Ryan Birch. De
cis chiar din start, Iosif a fi
nalizat două atacuri eonsecu-

PRELIMINARIILE
C. E. DE BASCHET
La Varna, în meci de califi

care pentru C.E. de baschet 
masculin, selecționata Bulgariei 
a întrecut cu scorul de 93—88 
(53— 54) formația R.F. Germania 
In cadrul aceleiași comnetl ii 
echipa Ungariei a pierdut cu 
scorul de 73—IM (36—50) meciul 
susținut acasă, cu Italia. 

nă. Și, în timp ce tinerii au 
cedat pasul în această fază, ne- 
intrînd în semifinale (ce-i 
drept. Costache pierzînd la li
mită, 9—10, asaltul cu Pău
nescu), Mustață a ajuns în pri
mii patru. N-a mai putut trece 
de Chiculiță, fiind întrecut net 
la același scor (10—4) cu care 
avea să piardă, apoi, șl asaltul 
pentru locul 3. în fața Iui Sza- 
bo. Acesta din urmă se poate 
considera autorul celor mai 
senzaționale reveniri, în asaltul 
cu D. Găureanu, din primul 
tur al eliminărilor, remontînd 
de la 5—7 și cîștigînd la 8, iar 
în cel din semifinala cu Pău- 
nescu restabilind egalitatea 
după 5—9, pentru a nu # mai 
reuși și tusa decisivă 1 Finala 
dintre colegii de club, Chiculiță 
și Păunescu, n-a avut istoric, 
ea decurgînd de la început pînă 
la sfîrșit in avantajul primului 
(5—2, 7—3), Chiculiță intrînd. 
pe deplin meritat, în posesia 
trofeului, după victoria cu 10—5.

lată rezultatele înregistrate în 
faza finală a Cupei României la 
sabie. înoepînd cu „sferturile" : 
V. Szabo (Steaua) — E. Nuță 
(U.C.B.) 10—3. FI. Păunescu
(Steaua) — D. Costache (C. T. 
Tractorul Brasov) 10—9. Al. Chi- 
culită (Steaua) — M. Florea 
(Steaua) 10—4. M. Mustață (Stea
ua) — D. Pintelei (C.S.M. Unirea 
Tasl) 1»—l: în semifinale: Pău
nescu — Szabo 10—9. Chiculiță — 
Mustață 10—5: pentru locurile
3—4: Szabo — Mustață 10—4: pen
tru locurile 1—2: Chiculiță — 
Păunescu 10—5.

Dragoș Boibose

tive cotate cu koka, avantaj 
pe care și l-a păstrat pînă în 
final, shido-ul primit de el cînd 
mai erau 7 secunde nemaiin- 
fluențînd rezultatul. Apoi, Io
sif a concurat în compania lui 
Leon Villar (Spania) pe care 
l-a dominat net, spaniolul pri
mind aproape toată suita a- 
vertismentelor : shido, chui și 
keikoku. în final, Iosif și-a 
mai adăugat și un koka. Me
dul decisiv pentru medalia de 
bronz l-a avut cu Torsten Gutt- 
zeit (R.D. Germană). Echilibrat 
în primele două mânuite, me
ciul avea să fie pecetluit după

Nicolae Iosif

alte 23 de secunde, cînd Iosif a 
obținut un yuko și l-a „păs
trat" oină la gong.

Ceilalți doi sportivi români 
rămași în concurs au pierdut 
primele meciuri din recalifi
cări și n-au mai putut con
tinua cursa. Stelian Pătrașcu 
(semiușoanfi) a fost întrecut 
de francezul Cristophe Tauri
nes prin yusei-gachl și tot ast
fel a pierdut și Stănică Olteanu 
(ușoară) meciul cu francezul 
Karl Spînosa.

în campionatul
VERONA — MECI

tn etapa cu numărul 8 a 
campionatului italian, Verona 
adversara . formației Soortul Stu
dențesc în „Cupa U.E.F.A.", a 
terminat la egalitate, 1—1. me-”' 
disnutat, în deplasare, cu AC 
Torino. Alte rezultate : Avellino 
— Sampdoria 1—2 ; Cesena —

DIVIZIA A
Anticipată ca partidă-derby. 

Steaua — Dinamo, între ocu
pantele primelor locuri. după 
etapa I a Diviziei Naționale A 

—care încheia cele 5 tururi ale 
ultimei runde, duminică — de
venise lipsită de miză chiar de 
la salutul de deschidere a întâl
nirii. Pentru că cvartetul din 
Șos. Ștefan cel Mare pierduse 
deja două meciuri, la ambele 
formații brașovene, Tractorul 
și Centrul de tineret Tractorul. 
La prima dintre ele (avînd în 
componență pe rutinatul fost 
internațional C. Marin) fără a 
putea fi considerat o surpriză, 
dat fiind echilibrul dintre ele 
(în etapa I, de altfel, meciul se 
încheiase la egalitate perfectă). 
La cealaltă, însă, puțini se aș
teptau la un asemenea scor fi
nal fără nici un dubiu : 5—9
(au punctat : Costache și Gri- 
gore cîte 3, Oriță 2, Vărzaru 1 
pentru învingători șl, respectiv, 
Oros și Micu cîte 2, Medrago- 
niu 1, Leca și Frunză 0). în 
cele din urmă, tot Dinamo a 
urcat pe poziția a treia a po
diumului, pentru că tinerii bra
șoveni au ratat această clasare 
în ultimul asalt al meciului 
(pierdut cu 7—9) cu Montorul 
Slobozia (la scorul de 8—8 cîș- 
tigau ei la tușaveraj).

Steaua, neînvinsă de-a lungul 
întregii competiții, a încheiat 
ca o campioană de netrecut, 

’ învingînd și pe Dinamo cu 9—1, 
din echipa care a adus din nou 
titlul clubului Steaua făcînd 
parte în această ediție Ale
xandru Chiculiță. Vilmoș Sza
bo, Marin Mustață, Florin Pău
nescu și Marius Florea, sub 
conducerea antrenorului Ale
xandru Nilca.

Iată rezultatele etapei a H-a a 
Diviziei Naționale A la sabie si 
clasamentul final: k Steaua (9—1 
cu Dinamo, Montorul Slobozia și 
G. T. Tractorul Brasov. 9—2 cu 
C.S.M. Unirea Iași. 9—6 cu Trac
torul) 20 D — campioană națio
nală ; 2. Tractorul Brașov (9—2 
cu C.S.M. Unirea si C. T. Tracto
rul. 9—0 cu Montorul 9—5 cu 
Dinamo) 13 o: 3. Dinamo (9—S 
cu Montorul. 9—3 cu C.S.M. Uni
rea) 11 n: 4. Centrul de tineret 
Tractorul Brașov (9—5 cu Dina
mo. 9—6 cu C.S.M. Unirea) 8 n:
5. Montorul Slobozia (9—5 C.S.M. 
Unirea. 9—7 C. T. Tractorul) 6 p;
6. C.S.M. Unirea Iași 2 p.

în Divizia B. pe primele două 
locuri — C. S. Satu Mare 16 p si 
U. C. București 16 p.

Paul SLAVESCU

„POLI- TIMIȘOARA,-LA
LEIPZIG, 8 (prin telefon, do 

la trimisul nostru special). Po
litehnica Timișoara a pierdut la 
o diferență de șase goluri, exact 
ou cît cîștigase acasă (23—17), 
dar, potrivit prevederii regu
lamentare a I.H.F., se califică 
în sferturile de finală ale „Cu
pei Cupelor11 formația S. C. 
Leipzig, victorioasă duminică cu 
22—16 (12—6).

Meciul a fost, cum se aștepta, 
foarte greu, solicitând din plin 
•— fizic șl nervos — ambele 
echipe. Primele goluri au fost 
înscrise de Vasilache (min. 4) 
și Matei (min.Ji, din 7 m), dar 
s-a văzuit că gazdele stau mai 
bine pe picioare, în timp ce 
studenții au început să greșeas
că. După egalități — 2—3 
(min. 9) și 4—4 (min. 16) — 
gazdele iau un avans substan
țial, anihilînd diferența de la 
Timișoara în min. 30, cînd 
Fuhring transformă o aruncare 
de la 7 m : 12—6. In repriza 
secundă, jocul se mai echili
brează, dar tot gazdele înscriu 
(13—6, min. 33) ; apoi, P. Dan 
ratează aruncarea de la 7 m, 
în min. 34, scorul devenind
16— 8 (min. 40), apoi 17—11 
(min. 45). Janto egalînd, astfel, 
situația generală. în continuare 
speranțele studenților de a se 
vedea calificați cresc, ei men- 
tânînd o diferență favorabilă:
17— 13 (min. 48) 18—15 (min.
50), 20—16 (min. 56). Cu două 
minute înainte de terminarea 
meciului, Baush înscrie și, din 
nou, echilibru general : , 22—16. 
Apoi, după ce Folker a ratat o

de fotbal italian
EGAL LA TORINO '

Fiorentina 1—0 ; Como — Napoli 
0—0 ; Empoli — Roma 2—1 ; Tn- 
ternazionale — Ascoli 2—2; Pes
cara — AC Milan 0—2 ; Pisa —
Juventus. Torino 1—2. în clasa
ment conduce Napoli, cu 14 p, iar
Verona ocupă locul opt. cu 8 p.

VARȘOVIA (Agerprcs). — în 
concursul internațional de gim
nastică de la Varșovia, pe pri
mul loc la individual compus s-a 
clasat Carol Schupkegel (Româ
nia) — cu 56,55 p. Un alt gimnast 
român, Adrian Ciucă, a ocupat 
locul 5, cu 55,35 p.

La feminin a cîștigat sportiva 
poloneză Malgorzata Mrozec 37,95 

p, urmată de Iuliana Fillp (Ro
mânia) — 37,85 p șl Hrabina 
Hrabova (Bulgaria) — 37,80 p.

PARIS (Agerpres). — Turneul 
internațional feminin de handbal 
de la St. Etienne s-a Încheiat 
cu victoria echipei României eu 
6 puncte, urmată de Polonia — 
4 p, Franța — 2 p, Elveția —■ 
zero puncte. Handbalistele ro-

Dinamo a ratat Intrarea In llnala C.C.E. la polo

LA PESCARA, SISLEY A CÎȘTIGAT CU 9-4
PESCARA (prin telefon, de la 

trimisul nostru special). Returul 
semifinalei C.C.E. care a avut 
loo sîmbătă seara, în piscina 
frumosului oraș de la Adriatica, 
a prilejuit cum era de așteptat, 
o dispută tensionată, un joc de 
luptă, în care de izia a venit în 
repriza a patra. Sisley a învins 
pe Dinamo cu 9—4 (3—0, 0—1,
2—2, 4—1), după ce la Pitești 
bucureștenii cîștigaseră cu 14—12.

Echipa nr. 1 a poloulul Italian 
a Început mai bine partida și a 
termirtât la fel, în vreme ce re
prezentanta noastră a avut doar 
timp de două reprize o evoluție 
mai aproape de posibi
litățile reale Ea a greșit mai 
ales în atac, unde s-au Irosit 
multe faze prin șuturi imprecise 
și, nu în ultimul rînd, prin in
trarea în criză de timp. Aceasta 
pe fondul unei prestații excelente 
a portarului Simion, socotit una
nim cel mal bun jucător al me
ciului, așa cum în formația ita
liană decisivă a fost contribuția 
...spaniolului Estiarte, care a reu
șit 5 din golurile gazdelor. Acest 
poloist de mare valoare și-a des
prins echipa ta „sfertul" inaugu
ral al întâlnirii, cînd a realizat 
un hat-trick (min. 0,38, min. 3,34 
și min. 6,57), prima oară din su
perioritate numerică. în celelalte 
rînduri pe contraatac. De cea
laltă parte, Dinamo a ratat o 
situație de „om ta plus", iar a- 
tunel ctad Răducanu a fost faul
tat clar (4 m) nu s-a acordat 
nimic. In repriza seoundă, bucu
reștenii au jucat cu un plus de 
siguranță ta apărare, Simion a 
respins totul, dar colegii lui nu 
au înscris decît o singură dată 
— Moiceanu (min. 9,30 — s.n.) 
Sub semnul echilibrului a stat 
al treilea „sfert". Hagiu a trimis 
mai tntîi in bară, apoi a redus 
handicapul la 2—3 (min. 15,34). 
Salonia a finalizat contraatacul

UN GOL DE CALIFICARE
situație excelentă de a marca 
și Buligan parează un gol ca și 
înscris (min. 59), Vasilache, ne
inspirat, aruncă la poartă a- 
proape de la centrul terenului 
în situația în care extremele 
erau în poziții favorabile de a 
primi mingea și a finaliza. în 
sfîrșit, în ultimele 57 de se
cunde, studenții au avut din 
nou mingea, dar au căutat prea 
mult obținerea unei aruncări 
de la 7 m și meciul s-a în
cheiat, astfel, cu victoria hand- 
baliștilor formației S.C. Leip
zig, care s-au calificat în sfer
turile de finală ale „Cupei Cu
pelor".

Au marcat : Fuhring 12, 
Baush 4, Krenz 3, Marquart 2 
și Herold 1 pentru învingători, 
respectiv Matei 4. P. Dan 3, 
Vasilache 3, Folker 2, Dobrescu 
2, Janto 1 și Giurgea 1. Au ar
bitrat foarte bine : Sandor An- 
dorka și Otto Schober (Un
garia).

Mircea COSTEA

STEAUA
(Urmare din pag i

Munteanu, cel mai bun de pe 
teren, jucătorul care a tăiat pur 
și simplu aripile oaspeților: 
contraatacuri, șuturi de la dis
tanță, aruncări de la 7 m, to
tul s-a oprit la acest stîlp de 
netrecut. în ai doilea rînd, am 
notat pofta de joc și revenirea 
aproape de forma care l-a con
sacrat ale lui Vasile Stângă, 
golgeterul partidei, după cum 
aportul (nu numai în apărare) 
al lui Cezar Drăgăniță trebuie 
și el subliniat. Cum spuneam, 
handbaliștii suedezi au jucat 
mult mai bine decît pe teren 
propriu. în repriza a doua, în 
special, printr-o apărare foarte 
exactă ei au reușit chiar să 
diminueze la numai 3 goluri a- 
vantajul echipei noastre, spe- 
rînd în calificare. N-a fost așa 

mânce, care s-au prezentat exce
lent in această competiție, au în
trecut cu 26—13 formația Poloniei, 
eu 23—10 pe cea a Franței șl au 
cîștigat cu 20—8 meciul cu se
lecționata Elveției

NICOSIA (Agerpres). — In 
Cupa Campionilor Europeni la 
volei feminin, echipa Universi
tatea Craiova, jucind în depla
sare, a întrecut cu scorul de 3—0 
(15—1, 15—2, 15—2) formația ci
priotă Limassol.

BUDAPESTA (Agerpres). — In 
turneul de box de la Eger, ta li
mitele categoriei ușoară R. Sila- 
ghi (România) l-a Întrecut prin 
k.o. tehnic, In repriza a 2-a, pe 
Kessler (Ungaria).

din min. 16,56, după care Estiarte 
a transformat penaltyul dictat 
prea ușor în min. 17,38. Dinamo 
nu a cedat însă și, în superio
ritate numerică. Hagiu a reluat 
ta plasă pasa lui Ardelean (min. 
20,32).

S-a intrat astfel ta ultima re
priză de la ...0—0 pe drumul ca
lificării în finală. Pentru ca la 
o eliminare de neînțeles a Iul E. 
Ionescu. Bertazzoli să înscrie în 
min. 22,06, iar Pomilio să „sem
neze" desprinderea la patru go
luri a italienilor (min. 24,37), în 
schimb dinamovlștil irosesc tim
pul de atac sau,' din superiori
tate numerică, E. Ionescu trimi
te ta bară. A mai venit punctul 
lui Papa (min. 25,25) șl, la 8—3 
pentru Sisley, soarta partidei era 
practic hotărîtă. Moiceanu, care 
a luptat mai convingător — ca 
șl ș. Popescu — a redus diferen
ța (min. 25,36), refăcută însă de 
excelentul Estiarte prin „boita" 
de toată frumusețea din min. 
27,09. Rezultat final : 9—4 în fa
voarea echipei Sisley, care ac
cede în finala C.C.E., pentru că 
a avut o evoluție mai bună de- 
eît la Pitești, Dar nu e mal pu
țin adevărat că Dinamo putea 
tranșa de partea sa calificarea, 
dacă repeta jocul superior din 
prima manșă a semifinalei, unde 
reușise cel puțin două reprize 
remarcabile, la un nivel neatins 
acum de învingătorii lor, ta po
fida victoriei acestora la un scor 
mai mare.

Arbitrii J. Bran (R. F. Germa
nia) șl A. Tsantas (Grecia) au 
condus formațiile : SISLEY : Ba
lerini — D’Altrui, Papa, Raplni, 
Estiarte. Pomilio. Bertazzoli, Sa
lonia, Malara ; DINAMO : Si
mion — E. Ionescu, Ardelean, 
Olaru, Hagiu, Răducanu, Moi
ceanu, Cr. Dan, Ș. Popescu.

Geo RAEȚCH!

pentru că ... Munteanu a „în-, 
chis" poarta. A fost o victorie 
muncită, mult aplaudată de 
public, toți jucătorii stei iști 
prezenți în teren contribuind la 
aceasta. Așadar, Steaua s-a ca

lificat în sferturile de finală 
ale Cupei Campionilor' Europeni 
după un joc care ne-a amintit 
de... Steaua de altădată. Mar
catori : Stingă 11, Dumitru 5, 
Drăgăniță 4, Berbece 4, Niculae 
3 si Ghimeș 1 pentru învingă
tori, respectiv Carlsson 6, Ek
lund 6, M. Wislander 3, B. Jil- 
sen 2, P. Jilsen 2. Johansson 1 
șl Cato 1.

Au condus bine Peter Kau- 
chfuss și Rudolf Buchda (ambii 
din R. D. Germană)

MINAUR BAIA MARE
(Urmare din pag I)

tre Avramescu solicită o atentă 
supraveghere a lui Andersson 
și Lindgren, care au fost ți
nuți „om la om" de Marta și, 
respectiv, Covaciu, ceea ce a 
dereglat evident jocul oaspeți
lor. Pe acest fundal, Minaur a 
început să se detașeze, dife
rența pe tabela de marcaj cres
tând continuu, chiar la 11 go
luri, și ca urmare a jocului to
tal schimbat al întregii echipe 
băimărene, dar mai cu seamă a 
capacității Iui Măricel Voinea 
de a înscrie goluri spectacu
loase, unele din cele mai im
previzibile situații de aruncare 
la poartă. în sfîrșit, notăm fap
tul că în repriza secundă, Mir
cea Petran „a închis" poarta 
formației sale, apărînd și două 
aruncări de la 7 m. De reținut 
că opt dintre cei zece jucători 
de tâmp ai echipei Minaur și-au 
înscris numele printre marca
tori, aceștia fiind Voînea 7, 
Radulescu 4, Porumb 4, Stama- 
te 4. Covaciu 3, Marta 3, An- 
dronic 2 și Cojocar 1. Pentru 
oaspeți aii înscris : Lindgren 5, 
Mansson 4, Abrahamsson 4, 
Huit 3 și Bengdsson 2. Au ar
bitrat foarte bine : Milan Mi- 
trovici și Andrja Banjanin 
(Iugoslavia).

Bedaofla șl administrez* joo-iwnt Bumreștl »tr • Conta 16 at P t T H -ei centrai* u 1» W și n.50.59 ooresp 10.34.60; interurban 437: telex 10 350 romsp Telefax: (90) Nr. 11.60.33 
Tiparul LP. .informația* Pentru «trătnătate abonamente orta Romo'e-nn'-na .vmrui -xoort import Dresă P.OB. 12-201 telex 10376 oreflr București. Calea Orivttei ar 64-60 10 361


