
0
ITOVARĂȘUL UECT

Proletari din toate țările. uniți-vă >

NICOLAE CEAUȘESCU,
împreuna cu tovarașa

ELENA CEAUȘESCU,
A INAUGURAT SÎMBĂTĂ PODURILE DL

1
CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAJIE FIZICA Șl SPORT

LA ANUL XLIR - 11 794 I 4 PAGINI - 30 BANI I Luni 23 noiembrie 1987 |

ItTEȘII Șl CERNAVODA Șl CANALUL 
MIDIA-NĂVODARIPOARTA ALBA

Ceaușescu, 
Partidului

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
împreună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu. a inaugurat oficial, 
simbătă, 21 noiembrie, ansam
blul feroviar și rutier de po
duri dunărene din zona Fe- 
tești-Cernavodă, precum și 
Canalul Poarta Albă — Midia- 
Năvodari

Acum, cînd oamenii muncii 
de pe întreg cuprinsul țării, 
într-o atmosferă de puternică 
angajare patriotică, întimpină 
cu remarcabile fapte de mun
că apropiata Conferință Na
țională a Partidului Comunist 
Român și aniversarea a 40 de 
ani de Ia proclamarea Repu
blicii, constructorii au rapor
tat conducătorului partidului 
și statului nostru îndeplinirea 
misiunii încredințate — înche
ierea cu succes a lucrărilor an
cestor obiective de cea mai 
mare însemnătate pentru eco
nomia românească — impună
toare opere înscrise in filele 
de aur ale devenirii noastre 
socialiste, ale perioadei de 
inegalabile împliniri Intrate 
în istorie sub numele ctito
rului României socialiste mo
derne . — „Epoca Nicolae
Ceaușescu". Podul de la Cer
navodă, ccl mai mare de a- 
cest fel din Europa, înălțat 
peste apele Dunării, podul de 
la Fetești, peste brațul Bor
cea, Canalul Poarta Albă — 
Midia-Năvodari sint grandioa
se realizări ale poporului ■ ro
mân, pilduitoare exemple ale 
vocației sale pașnice de cons
tructor.

Intilnirea secretarului general 
al partidului cu muncitorii și 
specialiștii care au participat 
la realizarea acestor monumen
tale lucrări a început in lo
calitatea Fetești. Elicopterul 
prezidențial, la bordul căruia 
se aflau tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, a aterizat în apro
pierea noului sistem complex 
de poduri rutiere șl feroviare ; 
iot aici începe tronsonul auto
străzii construite între im
punătoarele poduri peste Bor
cea și Dunăre, integrate or
ganic planului de dezvoltare 
economico-socială a zonei din 
vecinătatea Canalului Dună
re — Marea Neagră.

în intîmpinarea tovarășului 
, Nicolae Ceaușescu și a 

tovarășei Elena Ceaușescu au 
venit numeroși constructori ai 
acestor obiective de mare am
ploare, precum și zeci de mii 
de cetățeni din Fetești și lo
calitățile învecinate, care le-au 
făcut o călduroasă primire.

în ' această atmosferă sărbă
torească, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu au fost invitați să 
parcurgă primii kilometri de

pe podul ce traversează apele g 
brațului Borcea și autostrada 0 
Fctești-Cernavodâ.

După parcurgerea podului sg 
de peste apele brațului Bor- Ș? 
cea și examinarea I 
acestei importante < 
ții, tovarășul 
Ceaușescu 
Ceaușescu 
continuare, 
tronson de 
Cernavodă, 
km. La realizarea lui, proiec- 
tanții au avut în vedere faptul 
că acest sector este parte inte
grantă a viitoarei autostrăzi 
București—Constanța, care, în 
prima fază a dării sale în ex
ploatare, se racordează Ia dru
murile existente, distanța din
tre București și Constanța re- 
ducindu-se astfel cu aproape 
50 km față de Itinerarul ac
tual care traversează podul 
Giurgeni-Vadu Oii.

La sosirea pe teritoriul ju
dețului Constanța, tovarășul 
Nicolac Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au fost in- 
timpinați cu puternice aplauze 
și ovații de mii de locuitori 
din Cernavodă și din localită
țile învecinate, de constructorii 
noului pod.

Podul de la Cernavodă, cel 
mai mare pod peste Dunăre 
— cu cale ferată dublă și auto
stradă la același nivel — are 
o lungime de 470 m, cu o des
chidere centrală de 190 m, pe 
sub el puțind naviga, in dublu 
sens, nave fluviale de dimen
siuni maxime.

în aplauzele și uralele celor 
prezenți, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a tăiat panglica 
inaugurală a complexului fe
roviar și rutier de la Fetcști- 
Cernavodă, care se înscrie ca 
o nouă și impresionantă cti
torie a perioadei de mărețe 
împliniri deschisă de cel de-al 
IX-lea Congres al partidului.

Adrcsindu-se numeroșilor 
constructori prezenți, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a 
nils cele mai calde 
țări tuturor celor care 
adus contribuția 
acestui important 
conomic, le-a urat succese 
mai mari în activitatea 
viitoare, multă sănătate și 
ricire.

Urările secretarului general 
ai partidului au fost primite 
cu multă bucurie și însuflețire 
de toți cei prezenți, care au 
aplaudat și ovaționat înde
lung.

în aplauzele și ovațiile mul
țimii, elicopterul prezidențial 
a decolat, îndreptindu-se spre 
Poarta Albă.

Kilometrul zero al Canalului 
Poarta Albă — Midia-Năvo- 
6 ari. în această zi, care va ră- 
mîne înscrisă la Ioc de cinste

lucrărilor 
construe- 5?
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și tovarășa Elena 
au străbătut, în 
în mașină, noul 

autostradă Fetești- 
in lungime de 17

a

trans- 
felicl- 
și-au 

la realizarea 
obiectiv e- 

tot 
lor 
fe-
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TINERI BUCUREȘTENI LA STARTUL 
FRUMOASE ÎNTRECERI DE CROS

Herăstrău dinIeri, tn Parcul
Capitală s-a desfășurat un ma
re și atrăgător cros popular or
ganizat in intîmpinarea Confe
rinței Naționale a partidului. 
întrecerea, inițiată de Consiliul 
pentru Educație Fizică și Sport 
al Sectarului 1, cu sprijinul ce
lorlalți factori cu atribuții in 
sport, a reunit la start peste 
3 000 de elevi, tineri din între
prinderi și instituții. A fost una 
din numeroasele și frumoasele

acțiuni sportive de masă oma
giale care, la sfîrșitul săptă- 
minii trecute, au avut loc în în
treaga țară.

La „Expo-flora", în Parcul 
Herăstrău, s-au mal organizat 
întreceri de cros. Și de fiecare 
dată am spus că nimic nu e 
mai plăcut decît să alergi, în 
aer liber, pe aleile splendid rin- 
duite, cu mii de flori. Era mo
tivația estetică de a programa 
aicj asemenea concursuri. In

tn parcurile Herăstrău, Tineretului, I.O.R., peste tot în Capitală, 
au avut loc, ieri, ample competiții de masă. Iată o imagine sur
prinsă de fotoreporterul nostru Aurel D. Neagu la crosul orga

nizat de C.E.F.S. ale sectoarelor 4 și 5

toamna aceasta, însă, a inter
venit și una practică. Și a in
tervenit eiicent, comod și ra
pid ; „Urmează stația Piața A- 
viatorilor, peron stingă" I Co
piii, vreau să spun, apăreau la 
start ca... din pămînt. Veneau 
la această populară competiția 
ca pe bandă, mai toți spriji
nind mina pe bara de cauciuc 
ce însoțea scările cele mișcă
toare. Erau înrintațl de plimba
rea făcută cu metrout pe aceas
tă nouă magistrală subterană a 

’ Capitalei și așteptau cu vădită 
nerăbdare începerea concursu
lui.

întîi, a luat startul acea ca
tegorie care nu sită o dipă lo
cului, care aleargă 500—600 de 
metri dlntr-o răsuflare. Așadar, 
învingător la cat. 11—12 ani, 
pionierul Marius Cristea de la 
Școala nr. 170. Cursă frumoa
să, de mare ambiție, cu citeva 
sute de băieți pe linia de ple
care, toți bine pregătiți, de
prinși adică din școală cu exer
cițiul fizic, cu sportul. întrece
rea rezervată fetelor a fost cîș- 
tigată, La această categorie de 
vîrstă, de Claudia Maghiar, e- 
levă la Școala nr. 8, „o atletă 
— cum aprecia maestrul spor
tului Leonida Caraiosifoglti — 
talentată, născută parcă pentru

Vn-le TOFAN

(Continuare tn Mg t-f)
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ECHIPA ROMÂNIEI A CÎSTIGAT
LA HANDBAL FEMININ

CONSTANTA, 22 (prin tele
fon). Duminică s-a încheiat 
cea de-a 7-a ediție a Campio
natului Balcanic de handbal 
feminin, cu participarea re
prezentativelor de senioare ale 
Bulgariei, Iugoslaviei, Turciei 
și României. Timp de trei zi
le, într-o organizare irepro
șabilă, iubitorii sportului din 

g localitate au asistat la partide 
I .................................

$

$
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(Continuare în pag. a 4-a) jî

de un ridicat nivel spectacu
lar. Titlul de campioană a 
ediției constănțene a Campio
natului Balcanic a revenit re
prezentativei României, care a 
terminat neînvinsă competiția. 
Handbalistele noastre, pregă
tite de , antrenorii loan Bota 
t— principal și Lucian Rîșniță

AVANPREMIERELE ETAPEI A 12-a LA FOTBAL

BALCANIADA

Simbătă și ieri s-au disputat 
două partide în devans din 
etapa a 12-a ; celelalte me
ciuri ale etapei sînt programa
te mîine, 24 noiembrie .
Jn pag, 2-3, cronicile meciurilor.

SPORTUL STUDENȚESC 
„POLI” TIMIȘOARA’

★

1 (0)
1 (0)

VICTORIA
F. C. OLT

CLASAMENTUL

3 (3)
0

1. STEAUA 11 10 1 0 42- 5 21
2. Dinamo 11 10 0 1 28- 9 20
3. Victoria 13 7 1 5 21-16 15
4. Oțelul 11 7 1 3 14-10 15
5. Univ. Craiova 11 5 3 3 15-10 13
6. „FOII" Tim. ' 12 4 4 4 16-14 12
7. F.C. Argeș 11 5 2 4 14-14 12
8. Flacăra 11 4 4 3 12-13 12
9. Corvinul 10 5 1 4 20-16 11

10. Cj.-Nap. 11 3 5 3 13-11 11
11. F.C. Olt 12 5 1 6 15-23 11
12. F.C.M. Brașov 11 3 4 4 16-12 10
13. Rapid
14. A.S.A. Tg. M.

2 4 5 10-18 8
11 3 1 7 16-26 7

15. Sportul stud. 12 2 3 7 10-22 7-
16. Petrolul 11 2 2 7 11-24 6
17. S.C. Bacău 11 1 4 6 7-23 6
18. C.S.M. Sv. 11 1 3 7 9-23 5

Imagine elocventă din partida 
Sportul Studențesc — „Poli" 
Timișoara, cu uri careu (cel al 
oaspeților) supraaglomerat, dar 
cu puține ocazii clare de gol la 
poarta lui Moise.

Foto : Aurel D. NEAGU

ti-

— secund, au cîștigat la capătul 
unei evoduții bune, dătătoare 
de speranțe pentru importan
tul eveniment handbalistic 
internațional care bate la 
turneul de calificare la 
de anul viitor.

Partida care a decis
tlul de campioană balcanică 
pentru echipa României a fost 
aceea susținută tn compania 
puternicei reprezentative a Iu
goslaviei, cîștigată cu 27—23 
(13—13). Este o victorie cu a- 
tît mai prețioasă, cu cit este 
rodul muncii laborioase, de o 
totală dăruire, al ambiției și 
seriozității în pregătire și al 
ițespectării integrale a discipli
nei tactice de către . întreaga 
echipă. Victoria ^echipei noastre 
nu a stat nici o clipă în cum
pănă, handbalistele românce 
preluînd conducerea în min. 6 
(3—2) și avînd pînă în minutul

60 al partidei un avans de 2, 
3 și 4 goluri. In apărare, com
partimentul cel mai solicitat 
(cu Doina Rodeanu în poartă), 
s-au manifestat plenar dîrze- 
nia, mobilitatea și strîngereâ 
rîndurilor, în înțelesul propriu 
al expresiei, în timp ce în a- 
tac 6 dintre jucătoarele înscri
se pe foaie au marcat.

Realizatoare.: Danilof 8, Ur
că 6, Matefi 5, Verigeanu 4, 
Mozsi 2, Tache 2 — pentru în
vingătoare, respectiv Bozovici 
6, Vujcici 5, Galici 4, Antici 3, 
Stojanovici, Mugoșa, Jankovîcl, 
Roganevici și Ganici — cîte u- 
nul.

Au arbitrat foarte bine V. 
Formanek și F. Brabek (Ceho
slovacia).

în partida de sîmbăță după- 
amiază România a dispus de 
Bulgaria cu 40—15 (21—9). Sco-

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

UNIVERSITATEA AS A CRAIOVA (m) 

Șl JUVENTUS MILMC BUC. (f) 
CAMPIOANE LA TENIS DE MASĂ
TG. MUREȘ, 22 (prin tele

fon). în Sala Sporturilor din 
localitate, cele mai bune 4 e- 
chipe masculine și feminine de 
tenis de masă s-au întrecut în 
ultima etapă a Campionatului 
Diviziei A. La masculin, din 
nou în frunte jucătorii de lâ 
Universitatea A.S.A. I Craiova 
(Vasile Florea, Călin Toma, 
Cristian Tiugan, Eugen Flores- 
cu, Cristian Ignat, Marius Bă
răgan ; antrenori — Virgil 
Bălan, Mihai Boboclcă), care 
au terminat neînvinși compe
tiția. ei fiind încă lideri incon
testabili ai tenisului nostru de 
masă. Trebuie să remarcăm 
și evoluția sportivilor de la

Constructorul I.J.G.C.L. Tg. 
Mureș, care, în primul an de 
la promovarea în grupa 
valorică I. au terminat pe un 
foarte merituos loc secund. Se
ver Naidin, Florin Vaida și 
Denes Paal alcătuind singura 
garnitură care a pus probleme 
campionilor la fiecare etapă. La 
feminin, Juventus M.I.L.M.C. 
București (Cristina Enulescu, 
Anca Cheler, Adriana Năstase, 
Carmen Găgeatu, Mihaela An- 
ghelescu ; antrenor — Vasile 
Dumitrescu) a revenit în frun-

Emanuel FÂNTÂNEANU

(Continuare în pag. 2-3)



TINERII STELEI-DOUĂ EGALURI Etapa a IX-a în campionatul de rugby

CU SEMIFINALIȘTII C.C.E. LA POLO
Cine s-ar fi așteptat ca. «lupă 

13—5 si 15—7 tn septembrie, în 
favoarea campioanei. DINAMO 
și STEAUA să termine acum la 
egalitate, si încă în două rîn- 
duri? Surpriza s-a produs totuși: 
sîmbătă a fost ’~7 (3—1. 0—1, 
3—3. 1—2). duminică 6—6 (1—1,
3—0. 2—3, 0—2). după dispute ten- 
sionante, sub semnul Imprevizibi
lului. al luptei acerbe, dar si 
al unor erori, nu In ultimul rind 
de arbitraj. Tinerii pololști stc- 
listi au jucat, de fiecare dată, 
lipsiți de complexe, organizing 
roai ou seamă o defensivă agre
sivă. greu de străpuns. In fata 
unui portar. Gh. Popescu, ce a 
scos multe mingi grele (îndeo
sebi Ieri). El au. fără doar și 
poate, merite demne de relevat 
pentru egaiurile reușite în com
pania unei semifinaliste a C.C.E., 
care însă — la fel de adevărat — 
nu 1st regăsește nicicum „ca
dența" «tapa sezonul Interna
țional.

Tn ambele partide din această 
etapă dublă Dinamo a condus 
vreme bună. Astfel, sîmbătă des
chidea scorul Hagiu (mln. 1,19), 
egala Angelescu (2.03) — goluri 
din situații de superioritate nu
merică. tot Hagiu încheia sigur 
un contraatao (4,04) iar ș. Po
pescu relua în plasă după bara 
lui E. Ionescu (6,58 — s.n.). A
redus handicapul Duculeț (10,59) 
și, după o seamă de „zone" iro
site de o parte si de alta, 
Hagiu a izbutit 4—2 (10,21). Fruth 
l-a surprins pe Simion (16,42). 
dar Moiceanu a refăcut diferența 
de două goluri (17,34 — s.n.). S-a 
...mers strins în continuare, 
punctlnd Ragea (18). Zaharla 
(19,31). Stemate (20,11). pentru ca, 
din nou. Hagiu să realizeze des
prinderea echipei Dinamo la 
7—5, cu trei minute înainte de 
final. Steaua nu s-a dat însă 
bătută, două frumoase execuții 
ale lui Angelescu (26.02 și 27,09) 
aducîndu-i o egalitate în care 
putini mai credeau.

Ieri dimineață, meciul a avut 
o desfășurare si mal interesantă, 
cel puțin dlntr-un punct de ve
dere: campioana conducea cu 
6—2 în mln. -18,53, însă apoi, deci 
vreme de mal bine de nouă mi
nute. ea nu a mal reușit vreun 
gol. partenera încheind. în 
schimb, remarcabil cursa de ur
mărire. Chetan avînd chiar șansa

victoriei In ultimele zeci de se
cunde! Cum s-a întîmplat? Au 
marcat Hagiu (0,52 — 4 m), Ba
lanov (1,20), Hagiu (10,47 — s.n.), 
Ardelean (11,31), tot el (13,02 — 
s.n.), Geantă (14,27). Hagiu (16,04), 
din nou „scptarul" dinamovlst 
(1'8,53 — 4 m), Balanov (11,38 — 
s.n.). Angelescu (20,19 — s.n.).
Dinamo avea deci 6—4 în ultima 
repriză. însă, dacă Ragea a fruc
tificat o superioritate (21,29), Ar
delean, Moiceanu si Hagiu au 
trimis în bare din trei situații 
similare, iar clnd Chetan a făcut 
6—6 pe contraatac (25,22), E. Io
nescu a nimerit, la rîndu-1... 
bara! Arbitrii Gh, Chirculete si 
V. Burdea au fost, după opinia 
noastră, depășiți de Importanța 
partidelor, comițînd greșeli care 
au defavorizat ne rînd echipele: 
STEAUA: Gh. Popescu — Ducu
leț. Fruth. Vamoș. Angelescu, 
Chețan. Balanov. Ragea, Geantă, 
Nutu. Stemate; DINAMO: Simion 
(Diaconu) — E, Ionescu. Arde
lean. Hagiu. Răducanu. Ș. Po
pescu. Dan. Moiceanu, Olaru. Za- 
haria. V. Șcrban. Găvrus.

Geo RAEȚCHI
C.S.U. T.M.U.C.B. — VOINȚA 

CLUJ-NAPOCA 14—3 (2—2. 5—1,
4—4, 3—1) șl 11—9 (3—2, 4—3, 1—3, 
3—1). In prima zi, protagonistele 
s-au întrecut în greșeli, rezultînd 
un meci confuz. Cu un plus de 
deaizie la finalizare, bueureșt.enii 
s-au impus fără prea mari pro
bleme. In cel de al doilea joc, 
prestațiile echipelor au fost mai 
aproape de ceea ce astcrxtam. E- 
chllibrul a fost clar multă vre
me. C.S.U. desprinzîndu-se abia 
în final în învingătoare. Au mar
cat Geambașu 2+4, Ciobănluc 
4+1, Popa 2+1, Malecu 2+2, Pao- 
lazzo 1+2, Tomescu .1+1, Niță, 
Staci uc, respectiv Colceriu 4+2, 
Marc 3+2, Blaga 2, Mujnai 2, 
Sabău. Sebok. Arbiitri: B. Băje- 
naru — V. Goian. (M. N.)
» VAGONUL ARAD — CRIȘUL 
ORADFA 11—18 (3—4. 1—4. 4—3,

3—7 și 8—13 (2—1, 1—5, 3—1,
2—6); I. L. TIMIȘOARA — RAPID 
BUC. 5—8 (0—1. 2—1, 1—2. 2—4)
Și 9—13 (3—4. 1—3. 1—1. 4—5).
(Corespondenți: C. Crețu, N.
Străjan).

în clasament: Crișul 36 p. Di
namo 29 p,. (2 jocuri restante), 
Rapid 29 p. Steaua 24 p. Voința 
15 p, C.S.U. 13 P, I.L.T. 8 p, Va
gonul 2 n.

BASLIIH: fGAUTATE ÎN DfRBYIII FEMININ
Rezultate șl amănunte consem

nate în etapa a VII-a a Diviziei 
feminine A de baschet :

GRUPA 1-6
OLIMPIA BUCUREȘTI — CHI

MISTUL C.S.Ș. RM. V1LCEA 
1—1 : 78—65 (38—36) șl 58—62 
(41—37). Rezultatul partidei de 
sîmbătă a fost decis în repriza 
secundă, cînd baschetbalistele de 
la Olimpia au manifestat o efi
ciență net superioară adversare
lor lor, ele fructificînd 16 din 
cele 30 de aruncări din acțiune 
efectuate (procentaj : 53,30%)
față de li din 33 (33,30%) cît au 
obținut vllcencele. In general, 
echipa pregătită de C. Paraschi- 
vescu a evoluat bine, practlcînd 
o apărare agresivă șl domlnînd 
panourile. A doua zi, evo
luția scorului părea să ducă 
la un nou succes al bucureșten- 
celor, dar din minutul 30 (cînd 
conduceau cu 56—48), ele nu au 
mal Înscris decît două puncte 
(din patru aruncări libere), ra- 
tînd toate cele 18 aruncări din 
acțiune ! Drept urmare, elevele 
antrenorului AI. Moise s-au 
apropiat treptat, au luat condu
cerea In mln. 37 (57—56) și au 
cîștigat mal clar decît arată 
diferența de numai patru 
■puncte, contribuția pivotului 
Gabriela Petre fiind hotărîtoare 
în această perioadă, în care a

înscris 13 puncte. Au marcat : 
Crlstea 22+9, Stingă 14+4, Ma- 
rinache 12+12, Bîră 7+3, Băili- 
nicl 9+14, Slmioană 0+7, Stoi- 
chiță 8+7, D. Popa 6+2 pentru 
Olimpia, respectiv Petre 19+29, 
Barbu 16+11, Nicolescu 2+10, 
Sacerdoțeanu 4+0, Stocheci 4+0, 
Nițulescu 11+6, Manea 7+3, Io
nescu 2+3. Intîlnirllc au benefi
ciat de arbitrajele Ireproșabile 
prestate de cuplurile I. Anto
nescu — Fi. Baloșescu șl M. 
Aldea — M. Oprea. (D. STAN- 
CULESCU).

VOINȚA BUCUREȘTI — RA
PID 2—0 : 62—59 (39—26) și 74—64 
(41—35). Sîmbătă, Voința • condu
cea In mln. 33 cu 56—35 și se 
părea că victoria ei n,u mal poa
te fi periclitată. Dar din acest 
minut, antrenorul rapidistelor 
V. Bulancea a indicat elevelor 
sale să aplice o apărare agre
sivă, care le-a incomodat vădit 
pe adversare, determlnînd mic
șorarea substanțială a diferenței. 
Iii partida de duminică, jucătoa
rele die la- Voința au cîștigat mai 
lejer. Reintrarea în activitate a 
Luminiței Măringuț a fost utilă 
echipei lui M. Strugaru, dar lip
sa conducătoarei de joc Elena 
Caloianu (accidentată) s-a făcut 
simțită. Marcatoare: Ștefan 20+17, 
Urogdi 2+4, Măringuț 6+14, Fiîip 
18+7, Borș 7+23. Cocîrlan 7+7, 
Apostol 2+2 pentru Voința Bucu-

CAMPIONATUL DE TENIS DE MASĂ
(Urmare din pag. I)

tea ierarhiei, după un an de 
absență. Victoria de acum a 
fost realizată în condițiile unei 
concurente mult mai mari 
decît în anii precedent, Spar
tac C.S.Ș. 1 Buc.. Metalul 
C.S.Ș. Rm. Vilcea și Construc
torul I.J.G.C.L. Tg. Mureș, 
dlspunînd fiecare de jucătoare 
valoroase : Otilia Bădescu, 
Emilia Ciosu, Maria Alboiu, 
Maria Bogoslov, Anda Gîrbină, 
Kinga Lohr, încă un argument 
constituindu-1 și faptul că 
Spartac și Metalul au urcat pe 
podium departajate doar de 
victoriile directe.

întrecerile băieților au 
fost, cum era de așteptat, do
minate de crai ove ni. care, în 
ciuda scorurilor indicînd 
victorii detașate, au trebuit 
să facă fată unor jucători dor
nici să dovedească că pot ob
ține măcar victorii de palma
res. Este și cazul confruntării 
cu cei din Tg. Mureș, în care 
Florea și Toma au trebuit să 
încline steagul în fața lui Nai- 
din sau Paal, spre exemplu. In 
rest, rezultatele s-au înscris 
în cota normalului, între a-
cestea afiîndu-se chiar și
singurul succes obținut în
actuala ediție de jucătorii de
la Progresul. La feminin, o 
dispută extrem de strinsă. ti-

nînd seama mai ales de fap
tul că, prin jocul rezultatelor, 
era posibil — la un moment 
dat — ca oricare dintre forma
țiile Spartac, Metalul sau 
Constructorul să ajungă pe lo
cul retrogradării în grupa va
lorică secundă. Dar Spartac a 
jucat fără greșeală, obtinînd 
victorii pe linie, inclusiv în 
fața campioanelor, în timp 
ce Metalul a tranșat în fa
voarea sa disputa cu Construc
torul, astfel că mureșencele 
vor juca Ia anul în grupa a 
Il-a.

REZULTATE, masculin : 
Univ. A.S.A. I C-va cu Univ. 
II 9—0, cu Progresul IIRUC 
Buc. 9—3, cu Constr. IJGCL 
9—3 ; Constructorul cu Pro
gresul 9—6, cu Univ. II 9—3 ; 
Progresul cu Univ. II 9—7 ; 
feminin : Spartac CSȘ 1 Buc. 
cu Metalul CSȘ Rm. V. 5—3, 
cu Juventus 5—3, cu Constr. 
IJGCL 5—1 ; Juventus cu 
Constr. 5—2, cu Metalul 2—5 ; 
Metalul cu Constr. 5—3.

CLASAMENTE, masculin : 1. 
Univ. ASA 1 C-va. 24 p, 2. 
Constr. IJGCL Tg. M. 20 p, 3. 
Univ. ASA II C-va. 15 p. 4. 
Progresul IIRUC Buc. 13 p ; 
feminin : 1. Juventus M1LMC 
Buc. 21 p, 2. Spartac CSȘ 1 
Buc. 18 p, 3. Metalul CSȘ Rm. 
V. 18 p, 4. Constructorul 
IJGCL Tg. M. 14 p.

STEAUA PIERDE CU GRIVIȚA
decor de toamnă tîrzie, cu 
insistente și terenuri îmbi- 
cu eipă, a însoțit pretutin- 
în țară partidele rundei a 

rugby.

Un 
ploi 
bate 
deni 
9-a din Campionatul de rugby, 
în cel mai important meci al e- 
tapei, Grivița Roșie a Întrecut pe 
lidera clsamenitutoi, Steaua, re- 
deschizînd astfel lupta pentru 
titlu»

GRIVIȚA ROȘIE — STEAUA 
15—4 (12—0). Dând dovada de o 
bună pregătire și manifestând un 
excepțional potențial fizic, echi
pa din Parcul Copilului a cîști
gat — pentru mulți. surprinză
tor — obișnuitul său duel ‘ «ni 
Steaua, <»mpioana In exercițiu. 
(De altfel, acel 18—18 din pri
măvara acestui an anunța cumva 
un asemenea rezultat). Adevărul 
e că Grivița Roșie ș’-a construit 
o echipă competitivă, promovarea 
unor elemente tinere incepînd 
să dea roade. Meciul s-a jucat 
în prima jumătate de oră, " " 
gazdele au luat un avans 
guirător : 1.2—0 (!), avans
care — în condițiile unui teren 
foarte greu — au „trăit" piînă 
la sfirțitul celor 80 de minute re
gulamentare. Și asta, in duda 
unor atacuri furibunde ale rug- 
byștilor militari, mai buni în 
partea a doua a întâlnirii. T. RA
DU deschide repede scorul, trans- 
formlnd in min. 3 o 14>. (3—0). 
încurajați de acest debut favo
rabil, grivițeinii insistă și, peste 
alte șase minute, la „o minge lu
crată" de Neaga, Radu insistă și 
trimite un șut cu adresă spre 
aripă, CHIRIGIU urmărește și... 
eseu la co.lț, aceiași RADU 
transformtadu-1 (3—0). steaua re
acționează și Alexandru pierde 
cîteva ocazii bune (drop și l.p.), 
iar Bolidor își manifestă din plin 
talentul, atacînd impetuos. Dar, 
de marcat va marca tot Grivița, 
prin RADU, l.p. de la 25 m (12— 
0). Sin,tem în min. 31. Alexan
dru e schimbat (nejustificat, după 
părerea noastră) -cu Ignat (nein- 
spirat la uvertură), în teren in- 
trînd tînărul D. Popescu (pe ari
pă). Oaspeții încearcă cu vigoa
re întoarcerea rezultatului (sînt 
însă dați înapoi de cîteva ori de 
arbitru (! ?), far rugbyșfil grivi- 

-țeni se apără foarte bine (Petre, 
Gurămare, NicofLa-e etc.) și
mai izbutesc 3 p după un con
traatac: grămadă, Neaga scoate 
balonul bine, i-1 dă lui RADU și
drop (1'5—0). în finatl, pe fon-

dnd 
ari

pe

OIIMPIA - CHIMISTUl
rești, respectiv E, Popa 17+15, 
Pîrvan 2+6, Trică 9+6, iancu 
5+5, Biduianu 7+0, Cristescu 
15+0, Lefter 6+9, Pinter 4+8, A- 
lixandru 3+15. Au arbitrat foarte 
bine M. Dimancea — A. Nau- 
mescu și Z. Raduly — M. Martiș.

POLITEHNICA BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA CLUJ-NAPO
CA 0—2 : 68—72 (39—44) și 78—79 
(35—36, 64—64). Bucureștencele
au luptat cu multă ambiție, dar 
antrenorul C. Dinescu nu dispu
ne decît de 5 jucătoare mai ex
perimentate (M. Bărăgan, G. Pan- 
drea, D. Făgărășanu, S. Dăiun 
și A. Gera), rezervele fiind de
parte valoric de titulare. Cu toa
te acestea, în meciul al' doilea 
Politehnica a trecut pe lingă... 
surpriză, deoarece Gera, la sco
rul de 64—63 pentru „U“ șl cînd 
mai erau 5 secunde de joc, nu 
a marcat decît una dintre cele 
două aruncări 
beneficiat. Au 
l.e șl victoria 
jeneedor. Au 
3+12,, Pandvea 
nu 15+11, D—

libere de care a 
urmat prelungiri- 
la înmiită a cliu- 
Inscris : Bărăgan 
15+21, Făgărășa- 

, Dăian 13+10, Gera 
15+22, Hora 7+2, pentru Politeh
nica, respectiv Misăilă 6+11, V. 
Popa 17+16, Vereș 5+2, Dragoș 
17+8, Manasses 7+12, Kiss 20+28, 
Vigh 0+2. Butn arbitrajul cuplu
rilor Z. Raduly — C. Comăniță 
șl Fi. Baloșescu — L Cemat. 
(Paul IO VAN).

GRUPA 7-12
METALUL I.M.P.S. SALONTA 

— VOINȚA BRAȘOV 1—1 : 72—70 
(43—30, 70—70) șl 47—70 (32—40).

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE — 
COMERȚUL C.S.Ș. TG. MUREȘ

— — (35—43) și 68—731—1 : 83—72
(33—31).

MASCULIN
înregistrate în e- 

a Campionatului 
baschet :

DIVIZIA A
Rezultatele, 

tapa a vn-a 
Național masculin de

RAPID BUCUREȘTI — STEAUA 
0—2 : 83—93 (48—40) și 84—94 
(47—52), DINAMO BUCUREȘTI — 
ACADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI 2—0 : 
102—64 (46—40) șl 115—77 (51—49), 
DINAMO I.M.P.S. ORADEA — 
I.C.E.D. 4 BUCUREȘTI 2—0 : 

83—76 (49—42), și 100—88 (57—46).
FARUL C.S.Ș. 1 CONSTANȚA 

— ELBA TIMIȘOARA 2—0 : 94—84 
(41—46) și 88—73 (50—31), POLI

TEHNICA C.S.Ș. UNIREA IAȘI— 
RAMIRA BAIA MARE 1—1: 99—101 
(47—44" și 102—87 (49-41).

ROȘIE (4-15)
dul unei dominări tot mal in
sistente, Steaua reușește eseul 
de onoare prin BOLDOB (15—4).

Gh. Huștiu (ajutat de M. Ga- 
landa și V. Stancu) a condus cu 
unele greșeli un meci greu.

GRIVIȚA ROȘIE ; Marin — 
Catafeteanu, Petre, Nicolae, Chi
rigiu — Radu, Neaga — Moraru, 
Gurămare, Pongracz — Dinescu, 
Stroe — A. Ion, Circei, Vlad.

STEAUA : Hodorcă — Vărzaru, 
David, Ignat, Boldor — Alexan
dru (Popescu mln. 32), Comat — 
C. Florea, Rădulescu, Iosef — 
Ciorăscu, Gurănescu — Leonte, 
Munteajiu, Dumitrescu.

DINAMO — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 14—0 (8-0). „Des
chiderea" cuplajului din Parcul 
Copilului a coincis cu un meci 
bun, in care Dinamo, cu o îna
intare mai puternică (6 foști sau 
actuali internaționali A), s-a im
pus, flreșite, domintnd tușa (mal 
ales) și jocul la grămadă. De 
unde majoritatea baloanelor de 
partea bucureștenilor, ei atacînd 
ma! tot timpul. Scorul nu a 
luat însă proporții, deoarece stu
denții s-au amărat excelent, ba, 
mai mult, au atacat periculos 
ori de rtte ori au avut ocazie, el 
meritând, desigur, un scor mai... 
strins. Pentru învingători au mar
cat PARASCHTV (2 eseuri), TOA- 
DER (eseu), FL. ION (O transf.). 
La fluierul arbitrului Al. pavlo- 
vici (ajutat de Al. Drafts șl C. 
Bogdan), s-au aliniat echipele: 

DINAMO : Toader — C.
pescu, Luingu (Tufă. min. 
Tofan, Crăci u n eseu — FI.
Paraschiv — Doja, Vereș, 
man — Cojocariu» C. Gheorghe — 
Piascu, Gh. Ion, Bucan.

UNIVERSITATEA : Grigoraș — 
Buruiană, Fiat, Voinov, Mitocaru 
— Băccan, Domocoș — Mircios- 
gă, Țepurică, Nistor — Lazăr, 
Ardelean — Tiță, Niță, Bpsan- 
ciuc.

Po-
73), 
Ion,
Se-

braț, pe utn teren desf-uinclat, 
care a solicitat jucătorilor efor
turi deoisebite pentru controlul 
balonului. Pentru constănțeni au 
înscris PLLOTSCIII, FOCA și BI- 
CA — eseuri, ultimul reușind și 
o 14>., respectiv AMARIE — e- 
seu, BECHEȘ — transf. și l<p. 
Arbitrii : M. Paraschivescu (M. 
SEULEANU, coresp.)

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MARE 
—. SPORTUL STUDENȚESC 28—9 
(12—0). Deși s-a desfășurat pe 
mn teren îmbibat cu apă, parti
da nu a suferit sub aspect ca
litativ. Inițiativa a aparținut gaz
delor, care au jucat mai bine pe 
înaintare, ca și pe treisferturi. în 
repriza secundă oaspeții au echi
librat (jparțial) jocul, nereaișind 
însă să treacă de sistemul de
fensiv, bine grupat, al băimăre- 
nilor. Au marcat : SECELEA-
NU, FLOBESCU, CSOMA — ese
uri, V. ION 4 l.p. și 2 transf. 
pentru învingători, respectiv JI- 
PA 3 l.p. Arbitru : C. Stanca. (A. 
CRIȘAN, co-resp.)

ȘTIINȚA PETROȘANI — PO
LITEHNICA IAȘI 9—6 (6—3). Cîm- 
pul de joc — desfundat — nu a 
permis acțiuni desfășurate, gaz
dele dominînd pe treisferturi. 
Marcatori : BEZARAU — 3 l.p. 
pentru Știința, respectiv COS- 
TEA — 2 l.p. pentru oaspeți. A 
condus : Fl. Dudu. (T. CORNEA, 
coresp.)

CONTACTOARE BUZĂU — 
CSM SUCEAVA 15—7 (15—0).
Meci frumos, în care fiecare e- 
chifpă a dominat cîte o repriză. 
DUMITRAȘ — eseu, A. DINU — 
drop și transf., GOMOESCU — 
l.p., PCDARESCU — drop, au 
înscris pentru gazde, respectiv 
TURCA N — eseu și STROIA — 
lup. (D. SOARE, coresp.)

După 9 etape, în clasament 
conduce Steaua cu 25 puncte 
(363—103), urmată de Dinamo 
tot 25 p. (170—106), 3. Faruil 21 p., 
4. Grivița Roșie 20 p., 5. Știința 
CEMIN 19 p. (d.in 8 partide).
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GAZDEI!
Partida 

toria a în< 
teorologice 
întîmplă, i 
mln. *■» la 
delor: âu 
pe Ene și 
cută preci 
tru Ciurel 
nute și 
atac de 1; 
Augustin i 
teligent îi 
tot VAIȘC 
ză doi ju< 
și trimite 
2—0. Forn 
ria — joa 
foarte bin 
moale, pe 
mult. Juc; 
răgaz, ’ pa 
partenera 
apere cu i 
diții, ceea 
se întîmp 
scriu un

I SERIA
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Dimitrie CALUMACH1
FARUL CONSTANȚA — CSM

SIBIU 15—9 (7—6). Meci echili-
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ULTIMA ETAPA
Duminică, în București și di

ferite localități din țară s-au 
disputat întrecerile ultimei eta
pe a Diviziei A d-e topite Libere 
și greco-ro-mane. In numărul 
nostru de azi publicăm rezulta
tele la lupte libere, urmînd ca 
în ziarul de marți să ne referim 
la etapa de greco-romane.

ARAD. Triunghiularul din lo
calitate a reunit echipele Vago
nul Arad, Voința CIuj-Napoca 
și Danubiana București. Sporti
vii clujeni, antrenați de Aurel 
Șuteu (în același timp șl concu
rent) , au dovedit o pregătire mai 
bună, dominînd concursul. Voin
ța Cluj-Napoca a depășit catego
ric pe Danubiana București (8—2) 
și a terminat la egalitate (5—5) 
cu sportivii localnici. Vagonul — 
Danubiana 5—5 (O. BEKfiECA- 
RU — coresp.).

HUNEDOARA. Sala Construc
torul din localitate a găzduit ul
tima întîlnire din cadrul Divi
ziei A, sportivii hunedoreni reu
șind două victorii clare în fața 
adversarelor de duminică: 8—2 
cu Viitorul Gheorgheni și 6—3 
cu înfrățirea Oradea. Partida 
dintre formațiile vizitatoare s-a 
încheiat la egalitate : înfrățirea 
— Viitorul 5—5. (I. VLAD — 
coresp.).

PETRILA. Formația locală a 
avut un adversar dificil în echi
pa bucureșteană Rapid, cu care- 
a terminat la egalitate, 4—4, do
uă meciuri rămînînd restanțe 
(doi rapidiști sînt în Iotul na
țional). Sportivii din Petrila i-au 
depășit la un scor concludent 
(9—1) pe adversarii lor de la 
U.M. Timișoara. Rapidiștii au 
cîștigat cu 8—0 meciul cii UMT. 
(T. CORNEA — coresp.).

ORADEA. Luptătorii de la

(Urmare din pag. 1)

a cuceri lumea stadioanelor". A 
urmat categoria 13—14 ani. 
Aid, profesoara Marin Zîm- 
breșteanu, de la(Școala nr. 178, 
din cartierul Pajura, a trimis 
în teren pe doi elevi dan clasa 
a VIII-a A : Mariana Mușat șl 
Marian Zburlea. Ei, bine, amîn- 
doj au încheiat cursa pe primul 
loc (din 673 de concurenți) !

4DNIINISTRĂT1A DT STAT 10T0 PRONOSPORT INEOIÎ’HUĂ
REZULTATELE CONCURSULUI 

PRONOSPORT DIN 22 NOIEM
BRIE 1987 : 1. Ascoll — Pisa x ; 
2. Como — Empoli 1 ; 3. Fioren
tina — Sampdoria x ; 4. Napoli 
— Torino 1 ; 5. Roma — Inter
naționale 1 ; 6. Atalanta — Pa
dova x ; 7. Barletta — Lazio 2 ; 
8. Genoa — Brescia 1 ; 9. Pia
cenza — Lecce 1 ; 10. Taranto — 
Messina 1 ; 11. F. C. Constanța — 
PoM. Iași 1 ; 12. C. S. Tirgovis- 
te — inter Sibiu 1 ; 13. C.S.M. 
Reșița — F. C. Maramureș 1.

Fond total de câștiguri : 2.115.589 
lei. din care 186.827 lei, report Ja 
eatetgoria 1.

NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA „LOT# 2“ DIN 22 
NOIEMBRIE 1987. Extragerea 
I: 25 32 5 33; extragerea a 
H-a : 56 44 68 12 ; extragerea 
a IH-a : 3 53 38 20. Fond to
tal de cîștiguri : 476.336 lei, din 
care 5.433 lei, report la cate
goria 1.

I

I

ILA LUPTE LIBERE
ASA Oradea s-au impus cu au
toritate, cîștigînd toate cele trei 
întîlniri susținute : 6—4 cu CAL 
Tg. Jiu, 6—4 cu Vulcan Bucu
rești si 8—2 cu URBIS Bucu
rești. Din echipa locală s-au re
marcat sportivii N. Drâgan, N. 
Alccu, N. Criegaș șl P. Mare, 
care au cîștigat toate meciurile 
susținute. Vulcan Buc. — CAL 
Tg. Jiu 5—5 si 10—0 (neprezen- 
tare) eu URBIS. CAL Tg. Jiu — 
URBIS 10—0 (neprez.) (I. GHIȘA
— cores-p.).
GALAȚI. Reuniunea desfășu

rată în localitate nu s-a situat la 
nivelul unei întreceri de primă 
Divizie, sportivii localnici pre- 
zentîndu-se sub nivelul așteptă
rilor : 2—8 cu Steaua și 2—8 cu 
Progresul Brăila. Formația mili
tară a învins cu 10—0 echipa din 
Brăila (T. SIRIOPOL — coresp.).

IAȘI. Concursul a fost cîștigat 
de luptătorii de la Nicolina, ca
re au realizat două victorii la 
același scor (6—4), în partidele 
cu Oțelul Călărași și Electra 
București. La rîndul lor, bucu- 
reștenii i-au depășit pe metalur- 
giștii din Călărași cu 5—4. (AL.
NOUR — coresp.). I

BRAȘOV. Dinamoviștii din 10- | 
calitate au dominat cu autorita- • 
te întrecerile, cîștigînd la ace
lași scor ambele partide : 9—1 cu 
Mureșul Tg. Mureș și cu Armă
tura Zalău. Mureșul Tg. Mureș
— Armătura Zalău : 6—4. 
GRUIA — coresp.).

SATU MARE. Localnicii 
cîștigat ambele partide : 6—4 
Lemnarul Odorhei și 7—3 
Steagul Roșu Brasov. Lemnarul
— St. R. Brașov 9—1. (ȘT. VAI- 
DA — coresp.).

Formațiile calificate în turne
ul final vor fi cunoscute după 
disputarea partidelor-restanță.
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BUCUREȘTENI
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IProfesorul Gheorghe Predes- I 

cu, de ta Liceul industrial nr.
32, a trimis — printre alții — I 
în teren tot doi elevi : pe Bog- | 
dan Predescu (clasa a Vl-a) și 
pe Cristina Predescu (clasa a 
VIII-a), Stela Predescu, soția,, 
profesoară la Liceul „I. L. Ca- 
ragiale", venind la cros cu res
tul familiei. Alte rezultate : 
cat. 15—16 ani : Gabriela Mo- 
reanu (Lie. ind. Grivița Roșie), 
Cristian Barbu (Lie. ind.
12) ; 17—18 ani : Carmen Dra
go tă și Ionel Șerban (ambii de 
Ia Lie. ind. nr. 11). Elevii pro
fesorului Alexandru Dragomlr, 
de la Școala nr. 5, au ocupat, 
de asemenea, locuri fruntașe. 
La fel, sportivii Liceului indus
trial nr. 16. conduși ca de fie
care dată de prof. Bela Csa- 
vossy, de cinci ori pe primul 
loc, cu echipa de handbal fete, 
în finala pe țară a Daciadei. 
Iar acum, adică după încheierea 
acestui frumos cros popular, 
toate cele 9 clase de-a IX-a 
„Cupa Conferinței Naționale 
partidului" la volei, baschet 
handbal.
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VICTORIA 3 (3}
F. C. OLT 0 CU FUNDAȘII, DINCOLO DE CENTRU, DAN... SPORTUL STUDENȚESC 1 (0) 

„POLI" TIMIȘOARA 1 (0)

T BINE NUMAI 0 REPRIZĂ
Vie- Ia un corner, AUGUSTIN reu-
me- șește o frumoasă lovitură de

•ar se cap și portarul-Cîurea scoate
r din din nou balonul din plasă: 3—0.
gaz- Partida place, se aplaudă dese

nează ori la fazele reușite de atac
exe- ale bucureștenilor și se așteap-
pen- tă... alte goluri. Ele nu mai vin

4 mi- însă, chiar dacă de ambele
;ă un părți Pena (min. 29) și Ene
ului : (min. 40) au bune ocazii de a
e în- înscrie. O primă repriză în care
isește F. C. Olt nu a expediat decît
blea- două șuturi spre poartă (nu și
■tarul pe spațiul ei!).
ilasă: Cea de a doua parte a me-
ricto- ciulul n-a mai fost, nici pe de-
ibină parte, la nivelul prlmeia. Jucă-
ruilui torii Victoriei, mulțumiți de
oază" scor, opresc oarecum motoare-
fără le, concentrîndu-se pe... apăra-

bligă rea scorului foarte bun pentru
ă se clasament. Este rîndul echipei
con- oaspete să atace — cei mai ac-

eptat tivi fiind M. Popescu și Turcu
în- — însă ea nu va reuși să re-

i. 20, ducă din scor. Chiar dacă în

Stadion Victoria ; teren moa
le ; timp închis — ploaie ; spec
tatori — circa 3 000. Șuturi : 
17—5 (pe poartă : 8—0). Cerne
re : 9—3. Au marcat : VAIȘCO- 
VICI (mim. 3 — din 11 m, min.
5) , AUGUSTIN (min. 20).

VICTORIA : Rotărescu 7 — Co- 
mănescu 8, C. Solomon 7, Miirea 
7, Balaur 6 — Cojocaru 5 (mim. 
77 Dlcan). Augustin 7,5, Ene 7 
— Țălnar 5 (min. 70 Iordacho
6) . Stere 6, Vaișeovlol 7,5.

F. c. OLT : Cl urea 6 — Lau
rențiu 6, Mihali 7, Bungărdean 5 
(min. 80 Cazangiu), L Dumitres
cu 6 — Dudan 6 (min. 80 Can- 
dea), Leța 8, Eftlmie 8, M. Po
pescu 7 — Turou 7, Pena 8.

A arbitrat In general bine V. 
Antohi (lași) ; la linte : V. Curt 
(Constanta) șl Gh. Toth (Aiud).

Cartonașe galbene : EFTIMIE, 
LEȚA, C. SOLOMON, COMA- 
NESCU.

La speranțe : 2—o (1—0).
• i

min. 81 mingea se va plimba 
prin fața porții bucureștene, 
fără ca vreunul dintre ața- 
canții de la F. C. Olt s-o in
troducă în plasă. Ultima ocazie 
a oaspeților s-a derulat cu cîte- 
va secunde înainte de fluierul 
final al arbitrului.

Modesto FERRARINI

„Alb-negrii" încep partida cu 
formația pe care o vor alinia 
si miercuri, la Verona, în pri*: 
mul meci din Cupa U.E.F.A. cu 
fosta campioană a Italiei, și' 
domină teritorial minute în șir, 
dar fără să realizeze breșe in
tr-o apărare supraaglomerată 
(și elastică), deoarece baloanele 
recuperate pornesc rapid de pe 
„rampa" Manea-Vlătănescu, pe 
trasee care surprind deseori 
defensiva echipei bucureștene 
(dintr-o asemenea acțiune ra
tează Bozeșan II o mare ocazie 
— min. 9). Evident, șuturi 
multe la poarta Iul Moise în 
primele 45 de minute, numai 
unul avînd însă gradul mare de 
periculozitate (Coraș — min. 24).

După pauză, Sportul Studen
țesc apare fără cel mai activ 
jucător al său, Stanici (înlocuit 
de Iorgulescu — antrenorul, cu 
el însuși!). Coraș semnează 
două șuturi foarte tari și foarte 
aproape de gol (min. 47 și 49), 
iar în min. 51 centrarea ideală 
a aceluiași Coraș e reluată, din 
plonjon, de Pologea, de la circa 
6 metri, în stîlpul din stînga al 
porții lui Moise. Și, la contra
atacul care urmează, antrenorul 
din teren greșește grav, dega-

jînd neglijent, neatent e și M. 
Popa, din acesta din urmă ba
lonul sare la NEAGU, lăsat li
ber: cursă decisivă a acestuia, 
șut peste Cristian și 0—1! în
cepe goana după egalare. 
„Poli" se retrage și mai mult, 
înlocuind un atacant (China) și 
un mijlocaș (Vlătănescu) cu doi 
fundași (Vuscan și Andrea?),- 
căutînd să stăvilească atacurile 
dese ale gazdelor. E ajutată și 
de faptul că apărătorii Sportu
lui Studențesc, deși nemarcați 
— îndeosebi Ciucă și Iorgulescu 
(al doilea „vămuind" toate ba
loanele, lent, bătrînește) — gre
șesc o sumedenie de pase. Ega- 
larea survine, totuși, în min. 
72 (Coraș e faultat în careu, 
IORGULESCU transformă lovi
tura de la 11 m) ți partida 
putea fi cîștigatâ In extremis, 
în min. 90, cînd șutul violent 
al lui Pană e deviat în... tri
bună de „transversala" porții 
lui Moise! Cifrele din „casetă 
întregesc imaginea meciului. 
Punctul pierdut îngreunează 
însă și mai mult situația echi
pei bucureștene, care trebuie

Stadion Sportul Studențesc' 
teren alunecos ; timp rece, plo
ios ; spectatori — circa 2 000. 
Șuturi r 28—9 (pe poartă; 10—1). 
Cornere : 15—4. Au marcat :
IORGULESCU (min. 12 — din
penalty), respectiv NEAGU 
(min. 53).

SPORTUL STUDENȚESC :
Cristian 6 — M. Marian 7, M. 
Popa 6 (min. 73 S. Răducanu 
5), Crlstea 8, Ciucă 5 — Ți- 
cleanu 7, Pană 7, Pologea 6, 
Stănici 7 (min. 46 Iorgulescu 
5) — Țîrlea 5, Cores 7.

„POLI" TIMIȘOARA : Moise 
7 — Pascu 7, Oincea 7, Cră
ciun e, Varga 7 — Vlătănescu 
7 (mTn. 80 Andreaș;, Manea 5, 
Neagu 6 — China 5 (min. 57 
Vușcan 5), Ilcu 5, Bozeșan II 7.

A arbitrat bine C. Corocan; 
la linie : A. Cuzmanovici (am
bii din Reșița) șl Șt. Rotărescu 
(lași).

Cartonașe galbene : MANEA, 
CRISTEA, MOISE.

La speranfe ; 4—4 (0—2).

să facă — deocamdată — ab
stracție de ea, pentru a juca 
la Verona.

Laurențiu DUMITRESCU

KT DIVIZIA B

IN P4UM-PLAN...
- Politehnica lași 2-1 (0-1)
afon). Egalitatea s-a restabilit chiar 
oS — în primul minut după, reluare, 
jucă- în acest minut, CAMUI a exe-
iergie cutat o lovitură liberă de ia 

fru. circa 25 m, expediind balonul
la... firul ierbii, în stînga porta
rului Cîmpeanu : 1—1. Duelul

tanța dintre jucătorii • constănțeni și 
i ob- fundașii adverșl a contlnuiat 

însă pînă în final. Cu 5 minute îna- 
e au inte de sfîrșitul meciului, F. C. 
după Constanța a beneficiat de o lo- 
:aliiu, vitură de la 20 m lateral, Cămui 
uftat, a trimis balonul în careu, Dinu, 
con- cu capul, l-a expediat în „ trans-

BUR- versală“, de unde a revenit la
idași, POPOVICI și acesta, tot cu o 

lovitură de cap, l-a trimis îp 
;n- plasa porții lui Cîmpeanu s 2—1. 

lin at, In ultimul minut, Zahiu a fost 
i șu- eliminat pentru proteste.
î. 27, A arbitrat foarte bine Gh. Con- 
cont stantin (Rm. Vîlcea) :
fun- F. C. CONSTANȚA • Gîrjoabă

ipi-ns, — Tuf an, POPOVICI, DINU, CA-
litrul, MUI — zahiu, BlRBORA, IOVA-
. Za- NESCU — Roșu (min. 56 Nedel-
j pe- ceara), Popa (min. 75 Bătirînea-

în nu), FUNDA.
posi- POLITEHNICA î Cîmpeanu —

l. Cu Dușmanu, Gheorghiu, BAICEA,
auză, Frîncu — CONSTANTIN, Florean,
emo- Tănase, BURDUJAN — Croitoru
:ima- (min. 62 Pîrv) Diaconeseu (min.
»în 77 Stăncioiu).

Pompiliu VINTILA

3U MULT APLOMB
letalul Plopcni 4-1 (3-0)
. Pe daptat mai bine condițiilor de
băi- disputare a meciului, s-a dove-
da.r d.iit superioară partenerei sale

s-au sub aspect fizic și tehnic, ca
ofere și în privința vitezei de joc,

ur- obținfind o victorie clară. Gaz
ai e — dele au început partida cu mult
fas- aplomb ofensiv si chiar la unul

a a- din primele atacuri au deschis

scorul, ce-i drept și cu oareca
re șansă. Era minutul 3 cînd 
mingea șutată fără prea ma«ri 
speranțe de Stan s-a oprit în... 
băltoaca din fața porții oaspe
ților, iar TEODORESCU — care 
urmărise atent faza — a fost 
mai iute de picior decît Bojoagă, 
trimițînd-o în plasă. După nu
mai alte trei minute, portarul 
oaspeților (foarte nesigur în a- 
ceat început de partidă) nu re
ține mingea șutată d*e Roșu, iar 
PROFIR — și el pe fază — o 
reia în plasă. în miin. 11 va fi 
deja 3—0, la șutul lui STAN 
mingea lovindu-se de piciorul 
unui adversar și deviind în poar
tă, Ia vinclu. Putea fi chiar 
4—0 în min. 22, la șutul lui 
Drăgan, dar de această dată 
s-a opus „transversala".

Avantajul buzoienilor va creș
te, totuși, în min. 49, cînd viva- 
cele TEODORESCU (revenit de 
săptămîna trecută la echipa care 
l-a consacrat) fructifică dezin-

★ ★
FEPA ’74 — OLIMPIA RM. SA

BAT 4—0 (1—0). Bejenaru (mim. 
22), Ciuca (min. 52 și 60) și Ce
zar (imiin. 67).

CEAHLĂUL P. NEAMȚ — IN
TER VASLUI 2—1 (1—1). VasiHa- 
che (min. 1)6) și Susanu (mim. 
47), respectiv Țibulcă (min. 23).

C.S. BOTOȘANI — F.C.M. DEL
TA DINAMO TULCEA 3—0 (1—0). 
State (min. 30 și 69) și Cojocaru 
(mim. 47).

STEAUA MIZIL — C.S.U. PRA
HOVA PLOIEȘTI 3—1 (2—0). COS- 
ma (min. 12), I. Grigore (min. 
38), Greaca (min. 48 — din pe
nalty), respectiv Libiu (min. 88).

UNIREA FOCȘANI — UNIREA 
SLOBOZIA 1—0 (0—0). Chiriță
(min. 52).

ȘIRETUL PAȘCANI — PETRO
LUL BRĂILA 3—0 (2—0). Ram
bleu (min. 10 și 41), Ghelase 
(miin. 75).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA — 
C.F.R. PAȘCANI 3—1 (1—0). Pe- 
trache (min. 7), Văsîi (min. 50)

volt pasa primită de la Profir. 
La acest scor, gazdele par mul
țumite și nu mai insistă, deși 
vor mai avea bune ocazii în 
minutele 52 (Teodonescu), 73 (A- 
Lexandrescu), 74 (Tulpan) și 87 
(Profir). Jocul în această re
priză a fost mai echilibrat, fi
indcă și oaspeții au ieșit mai mult 
la atac, creîndu-și — la rîndul 
lor — cîteva bune situații de gol, 
dintre care au fructificiat-o pe 
aceea din minutul 65, creată de 
londță și finalizată de SAVU.

Arbitrul M. Buciumeanu (Tîr- 
goviște) a condus foarte bine.

GLORIA : Lazăr (min. 88 Voi- 
cu) — Roșu, Stoica, MIRCEA, 
TULPAN — STAN, DRAGAN, 
TEODORESCU — V. Ion, Ppofir, 
Ursea (min. 59 Alexandrescu).

METALUL Î Bojoagă — Crîn- 
gașu, Argăseală (min. 46 Bălan), 
GH. NIȚĂ, Popa — Toma, SA
VU, IONIȚA — Pană, Preda, 
Luncă (min. 75 M. Niță).

Constantin FIRANESCU
★

CLASAMENTUL
1. ST. MIZIL 13 8 1 4 27-14 17
2. Progresul Br. 13 7 3 3 22-11 17
3. Unirea Focșani 13 7 3 3 17-18 17
4. Polit. Iași 13 7 2 4 25-12 16
5. F.C. Constanța 13 7 2 4 24-12 16
6. Șiret Pașcani 13 7 1 5 17-16 15
7. Gloria Buzău 13 4 5 4 19-13 13
8. Met. Plopenii 13 6 1 6 19-16 13
9. FEPA *74 13 4 5 4 13-11 13

10. Ceahlăul P.N. 13 6 1 6 18-19 13
11. C.S. Botoșani 13 6 1 6 14-17 13
12. Unirea Slob. 13 5 2 6 13-15 12
13. Prahova PI. 13 4 4 5 12-16 12
14. C.F.R. Pașcani 13 5 1 7 19-19 11
15. Delta Tulcea 13 4 2 7 12-22 10
16. Inter Vaslui 13 5 0 8 11-23 10
17. Olimpia Rm. S. 13 4 1 8 12-24 9
18. Petrolul Br. 13 2 3 8 11-27 7

Arbitrul N. Volnea (București) 
a condus bine formațiile :

GAZ METAN : SZEBIN — Po- 
tar, Aloman, MOȘ, Solomon,
— Drăghiță, Dulău, FAțan 
(min. 75 Harbădâ) — OLOGU, 
Tlglariu (min. 46 Kallo), 
PUSTAI.

PANDURII : Porojnicu — Bo- 
dimea, Gașpar, Catană, MUTU
— ANDRONACHE, PARASCHIV, 
Mihuț — I. Marius (min. 31 
Andriucă), Frimu, GUGU.

Paul ZAHARIA

★
JIUL — ELECTROMUREȘ TG. 

MUREȘ 2—o (2—0). Szekely (min. 
6> și Timofte (min. 14).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
METALUL BUCUREȘTI 2—0 
(1—0). Calafeteanu (min. 35 — 
din penalty) șl Olaru (min. 67).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — SPORTUL „30 DECEM
BRIE" 2—0 (1—0). Răduță (min. 
41) și Plăvițiu (min. 83).

CHIMIA RM. VILCEA — SPOR
TUL MUNCITORESC CARACAL 
4—0 (3—0). Treschin (min. 3 și

CLASAMENTUL
1. JIUL 13 8 1 4 21-12 17
2. Pandurii 13 7 3 3 21-12 17
3. Inter Sibiu 13 8 1 4 16-12 17
4. Gaz Metan 13 8 0 5 20-22 16
5. Electroputere 13 7 1 5 26-12 15
6. I.C.IJM. 13 5 5 3 13- 9 15
7. Chimia Rm. V. 13 6 2 5 *24-15 14
8. Sp. „30 Dec." 13 6 2 5 14-12 14
9. Tractorul 13 6 2 5 14-16 14

10. A^S. Drobeta 13 5 3 5 20-21 13
11. Sp. Muncit. SI. 13 5 3 5 15-16 13
12. Electromureș 13 5 3 5 14-18 13
13. C.S. Tgv. 13 5 2 6 21-16 12
14. Mecanică Fină 13 5 1 7 12-22 11
15. Metalul Buc. 13 3 3 7 14-18 9
16. Autobuzul 13 3 3 7 8-17 9
17. Sp. M. Caracal 13 3 3 7 9-24 9
18. Progr. Vulcan 13 1 4 8 9-17 6

43). Mangalagiu (min. 16) si 
Gaiță (min. 77).

TRACTORUL — I.C.I.M. 1—1 
(0—1). Beleaua (min. 53). respec
tiv. Chioreanu (min. 27).

MECANICA FINA — AUTOBU
ZUL BUCUREȘTI 1—0 (0-8).
Zamfirescu (min. 55).

Relatări de la : 1. Zamora, Th. 
Ștefănescu, C. Buchea, P. Geor- 
noiu, C. Gruia, O. Guțu.

ETAPA VIITOARE : Sportul „30 Decembrie" — Chimia Rm. Vîlcea, 
C.S.M. Pandurii Tg. Jiu — C. S. Tîrgoviște, Sportul Muncitoresc 
Caracal — Tractorul, Inter Sibiu — Mecanică Fină București, 
I.C.I.M. — Jiul, Metalul București — Sportul Muncitoresc Slatina, 
Progresul Vulcan București — Electropuitere Craiova, A. S. Drobeta 
Tr. Severin — Autobuzul București, Electromuineș Tg. Mures — Gaz 
Metan Mediaș.

SERIA A IH-a-----------------------------------
NUMEROASE OCAZII, UN GOL
C.s.M. Reșița - r.c. Maramureș Baia Mare 10 (t-o)

și Marin (min. 64), respectiv Iri- 
mie (jmi;n. 67).

Relatări de la : C. Burghelea, 
C. Rusu, T. Ungure'anu, R. Ale- 
xandrescu, Fl. Jechianu, C. E- 
nea, D. Cristache.

ETAPA VIITOARE ; F. C. Constanța — Prahova C.S.U. Ploiești, 
Politehnica Iași — Șiretul Pașcani, Petrolul Brăila — Ceahlăul Piatra 
Neamț, Inter Vaslui — Gloria Buzău, Metalul Plopenl — C. S. Bo
toșani, F.C.M. Delta Dinamo Tulcea — FEPA ’74 B triad, Olimpia 
Rm. Sărat — Uniiriea Focșani, Unirea Slobozia — F.C.M. Progresul 
Brăila, C.F.R. Pașcani — Steau a Mi zii.

U VIGUROASE
- Inter Sibiu 3-1 (11)

fon). 56), Chir că execută bine o lovl-
apă, tură liberă în careul sibicnilor

mari și PETCU so înalță, dinlr-un bu-
Cu chet de Jucători, șl marchează,

e cu cu capul : 2—1. Oaspeții nu ce-
ibele dează, creează cîteva faze foarte
ie la frumoase prin Văsîi, Șoarece și
peții, Gîngu dar la finalizare își
peri- pierd forța, irosind ocazii bune,
l-eacă In replică, gazdele luptă pentru
m ou fiecare balon și, în min. 80, la
) m, o altă lovitură liberă de la 30
tarul m, lateral dreapta, GHBRGU e-
itură xecută magistral șl înscrie, cu
epli- toată opoziția Iul V. Marcel •
.. zs, î—1.
i M- Arbitrul D. Buciumau (Timi- 
agio- șoara) a condus bine următoa- 
DA- rele formații ;

în C.S. ! Dîrjan — Nedelcu, Ba- 
două dea, S. DUMITRESCU, Nlculescu 
îl șl — Bondoc (min. 55 GHERGU), 

in- Petcu, Răducanu — D. DUMI-
■ană. TRESCU, CHIRIȚA, Chircă (min.
atac, 75 ștefan).
"inul INTER : v. Marcel — sis-oe 
Iun- (min. 70 .Bîrsan), Boar, Costna, 

Armenean — Tenghea, ȘOARE- 
i cu CE, Stăneseu, VĂSlI — Istvan 

de- (mdn. 72 Ion Petre), Gîngu.
1 un
rai». Alexandru POPESCU

Â ECHITABILĂ
Drobcta Tr. severin 1-1 (l-o)

‘ au tuatiile formației bucureștene 
Vo- fiind acum dintre cele mai de- 

por- iicate. în ciuda ploii care nu a 
lean, contenit și care avea să facă, 
Inele la reluare, aproape impracticabil 
Gîn- terenul de joc, partida a avut 
;ldei, ritm, s-a muncit mult și cu 

în- destul folos, fiind presărată cu
a multe faze de poartă. După ce 

si- pătrunderea lui Nițulescu, din

min. 4, este blocată curajos de 
Bâzoianu, în min. 9 asistăm la 
deschiderea scorului : Aelenei 
trimite o excelentă pasă către 
ZAMFIR, pe partea dreaptă, por
tarul Tuliga este depășit și din 
colțul careului de Ia 16 m bucu- 
reșteanul aruncă balonul în 
plasă : 1—0. Replica „11 "-lui 
lui V. Mateianu este promptă, 
dar Mănesou (min. 11) și Palea 
(min. 19) nu nimeresc cadrul 
porții.

La reluare, _____  ___ ___
trolată de echipa mehedințeană, 
dar cele mai mari ocazii de gol 
le au tot bucureștenii, care, însă, 
în pofida raidurilor 
atac ale lui Dună 
~ “ 62) 

67), 
________ ____ Finalul l,__  
tot oaspeților, avansați cu toa
te liniile în. terenul advers, dar, 
pe rînd, suturile lui Udrea (min.

partida este con-

Zamfir (min. 
Dună (min. 
desprinderea.

pe contra- 
(min. 
Și ' 

nu

50), 
Bea leu. 

izbutesc 
aparține

DIN „16"

70) și Palea (min. 81) nimeresc 
fie „transversala", fie stîlpul 
din dreapta. Egalarea avea să 
se producă în ultimul minut de 
joc î atac pe partea stingă, cen
trare Mănescu, Palea prelungește 
cu capul la DAVID, care, de la 
8 m, nemarcat, expediază ba
lonul în plasă : 1—1. O remiză 
pe oare o apreciem echitabilă.

Arbitrul T. Demian (Zalău) a 
condus bine formațiile :

PROGRESUL VULCAN î Bâzo
ianu — Marina, Marinescu, 
POPA, Stroe (min. 65 Ciobota- 
riu) — Bolborea, AELENEI (min. 
82 Fulga), Mincu — ZAMFIR, 
Beai cu, Dună.

A.S. DROBETA TR. SEVERIN! 
Tuliga — DUMITRAȘCUȚA, U- 
drea, DAVID, Chiroced — Ure
che (min. 60 Pavel), Adil, Palea, 
Tiță — Nițulescu, MANESCU.

Mihai CIUCA

IN „16"...
6az lidan Mediaș - Pandurii Tg. Jiu 2 1 (1-1)
MEDIAȘ, 22 (prin telefon). Cei 

4 ooo de spectatori care au în
fruntat cu stoicism ploaia mă
runtă șl rece s-au așteptat la 
un meci de nivel tehnic șl 
spectacular ridicat, mai ales că 
echipa gazdă (situată printre 
fruntașele seriei) primea replica 
liderului clasamentului. Dar, 
așteptările lor au fost împlinite 
doar parțial, terenul extrem de 
dificil fiind un impediment in 
acest sens. Principalele caracteris
tici ale partidei au fost angaja, 
mentul fizic total, dirzenia dusă, 
deseori, peste limita regulamen
tului, jocul disputindu-se „din 
16 în 16", fără a consemna prea 
multe faze deosebite. In prima 
repriză, gazdele au dominat te
ritorial, au presat, reușind să 
concretizeze, numai o singură 
dată, în min. 24, cînd FAȚAN

a executat o splendidă „foarfe
că" : 1—0.

în repriza a doua, ambele e- 
chipe au jucat cu „garda des
chisă". Pandurii (care și-au 
justificat postura de lider) au 
renunțat Ia jocul defensiv și au 
reușit să egaleze, în min. 50 
(voleu PARASCmV, de la 16 m), 
după care, în min. 51, DULĂU 
avea să transforme penaltyul 
acordat ca urmare a faultării 
în careu a lui Pustai. Pentru ca, 
pînă la sfîrșitul partidei, să a- 
sistăm la o luptă extraordinară, 
fără efecte, însă, pe tabela de 
marcaj.

Victorie absolut. meritată a 
gazdelor, rod al superiorității 
de ansamblu, pe fondul unei 
replici deosebit de viguroase a 
oaspeților.

REȘIȚA, 22 (prin telefon). încă 
din start, ambele echipe se 
angajează intr-o dispută fără 
menajamente, cu toate că tere
nul greu (a plouat tot timpul 
meciului) a pus probleme deo
sebite jucătorilor.

Pe fondul unui joc avîntat al 
gazdelor, Uțlu (mim. 3), Seta
tele (min. 20) și mal ales Rădu
ță (min. 29), nu-1 pot învinge pe 
Mia.

Superioritatea în joc a gazde
lor se materializează în min. 33, 
cînd UȚIU, de Ia 30 m, șutează 
extrem de violent șl înscrie sus 
în colțul din stînga lui Mia : 
1—0. După gol, oaspeții se văd 
mai mult în atac, dar șarjele 
lor ofensive se opresc la mar
ginea careului advers. Pînă la 
pauză mai notăm și ratardă Iul 
Răduță din min. 44.

Repriza secundă debutează cu 
o mare ratare a gazdelor, cînd 
Petrache (min. 47), reia cu 
capul de la 3—4 m, peste „trans
versală". Jocul bun al gazdelor 
este contracarat de o apărare 
ermetică și de contraatacuri 
foarte periculoase ale bălmăre-

*
MINERUL BAIA SPRIE — 

U.T.A. 0—1 (0—1). Ilia (min. 45
— autogol).

VICTORIA F.I.U.T. CĂREI — 
STICLA ARIEȘUL TURDA 1—0 
(0—0). Teger (min. 56).

STRUNGUL ARAD — ARMA
TURA ZALAU 2—0 (0—0). Iancu 
(min. 55) și Petreanu (min. 86
— autogol).

CHIMICA TtRNAVENI — DA
CIA MECANICA ORAȘTIE 3—1 
(1—0). Mărginean (min. 26), Nis- 
tor (min. 53) și Dobrtn (min. 63), 
respectiv Mitu min. 60)

METALUL BOCȘA — OLIM
PIA I.U.M. SATU MARE 1—2 
(1—1). Rus (min 8), respectiv 
Borhidan (min. 37) șl Szeneș 
(min. 56).

C.I.L. SIGHET — GLORIA BIS
TRIȚA 0—2 (0—0). Soare (min. 
52 șl 83).

F.C. BIHOR — A.S.A. PRO
GRESUL TIMIȘOARA 4—2 (2—0). 
Culcsar (min. 10), Georgescu (min 
18), Ciocan (min. 56) și Ov. La. 
zăr (.min. 68), respectiv Rotariu 
II (min. 70 — dim penalty) și 
Ștefănescu (miin. 73).

nilor, purtate în special de noul 
introdus, Vase. Partida se e- 
chilibrează, se joacă rapid de 
la o poartă la alta, apar și o- 
caziile, dar Petrache (min. 50), 
Scînteie (min. 52), Vase (min. 
55) și Jijic (min. 80) greșesc de 
puțin ținta. Finalul este incan
descent, oaspeții aruncă în luptă 
ultimele resurse, dar mai a- 
proape de gol stat tot gazdele : 
în min. 82, cînd bara s-a opus 
la șutul lui Jijic și partida se 
încheie cu o meritată victorie 
a gazdelor.

A arbitrat bine N. Țenea 
(Drobeta Tr. Severin).

C.S.M. REȘIȚA : Preduiescu — 
— VIDESCU, UȚIU, ZAH, Asan- 
del — Hodină, Răduță, MUN- 
TEANU — PETRACHE (min. 85 
Alexandru), Scînteie (min. 62 
Jijic), lanu.

F.C. MARAMUREȘ : 
Raț, BUZGAU, Ignat, 
— Gheorghe, Sabău, 
Tulba — Dorobanțu 
VASC), Năprădean
Miriuță).

MIA — 
PINTER 

Munteanu, 
(min. 47 

(min. 76

Florin SANDU

* ★
CLASAMENTUL

1. F.C. BIHOR 12 9 3 0 31- 7 21
2. Gl. Bistrița 13 7 3 3 28-12 17
3. U.T.A. 13 7 3 3 25-11 17
4. C.S.M. Reșița 13 8 1 4 12-12 17
5. F.C. Mar am. 13 5 4 4 13-14 14
6. Olimpia S.M. 13 4 5 4 20-14 13
7. A.S. Paroșeni 13 5 3 5 20-15 13
8. Metalul Bocșa 13 4 5 4 16-11 13
9. Strungul Arad 13 5 3 5 15-16 13

10. Armătura ZI. 13 4 5 4 12-14 13
17. Vict. Cărei 13 6 0 7 14-19 12
12. Chimiea Tîrn. 13 5 2 6 18-25 12
13. Dacia Orăsfie 13 5 1 7 18-18 11

C.I.L. Sighet 13 3 4 6 11-17 10
15. Prog. Tim. 13 3 4 6 16-24 10
16. Min. B. Spric 13 3 3 7 9-22 9
17. Gl. Reșița 13 3 3 7 11-25 9
18. Sticla Turda 12 4 0 8 13-26 8

■ « —....
A.S. PROGRESUL VULCAN — 

GLORIA REȘIȚA 4—1 (2—1). Do- 
denchi (min. 24), Matula (min. 
23), Lăzărclu (min. 80) și Băi- 
taru (min. 89), respectiv Duță 
(min. 21).

Relatări de la : Ov. Nemeș, E. 
Herman, N. Străjan, I. Ducan, T. 
Țăra.nu, 1. Mihnea, V. Stere, V. 
Purice.

ETAPA VIITOARE : Gloria Bistrița — Metalul Bocșa, Olimpia I.U.M. 
Sa.tu Mare — Chimica Tîrnăveni, Dacia Mecanică Orăștie — S< n- 
gul Arad, Armătura Zalău — C.S.M. Reșița, F. C. Maramureș Baaa 
Mare — A. S. Paroșeni Vulcan, Gloria Reșița — Minerul Baia Sprfe, 
F.C.M. U.T.A. — F. C. Bihor, A.S.A. Progresul Timișoara — Victoria 
F.I.U.T. Cărei, Sticla Arieșu'l Turda — C.I.L. Sigheț.



TOVARĂȘUL „Turneu! Prietenia" la hochei AURELIA DOBRE

NICOLAE CEAUȘESCU,
Împreună cu tovarășa

V AU DEBUTAT
ELENA CEAUȘESCU,

A INAUGURAT
LLIEȘTI Șl

POARTA
(Urmară din oag.

JUNIORII NOȘTRI
CU 0 VICTORIE

VICTORII LA NAGOYA
TOKIO, 22 (Agerprc-s). în 

concursul special pe aparate 
din cadrul competiției interna
ționale de gimnastică pentru 
„Cupa Chunichi", desfășurată 
la Nagoya, sportiva româncă 
Aurelia Dobre, campioană mon
dială absolută, s-a clasat pe lo
cul 1 la birnă cu 19,75 puncte, 
urmată de sovieticele Elena 
Gutwa $1 lulia Kutj cu 19.60 
p și, respectiv, 19,53 p. Evo- 
luînd excelent, Aurelia Dobre 
a cîștigat șl proba de sărituri 
cu 19,75 p, secundată de Elena 
Gurova.
La soi, pe locul 1, la egalitate, 

cu 19,80 p, s-au situat Elena 
Gurova și Dorte Thummler 
(R. D. Germană). La paralele 
a terminat învingătoare Dorte 
Thummler (R. D Germană) cu 
19,73 p.

în concursul masculin, gim
nastul sovietic Serghei Șarkov 
a terminat Învingător"la para
lele — 19,35 p, bară fixă — 
19,70 p și sol cu 19,40 p. Proba 
de cal cu mîncre a revenit lui 
Yu Qlang (R. P. Chineză) — 
19,50 p. în timp ce Holger 
Behrendt (R. D. Germană) s-a 
situat pe primul loc la sărituri 
cu 19,225 p și la inele cu 19,40 p.

I 

telefon). _ .
localitate au Început întrecerile 
„Turneului Prietenia", la 
hochei. Competiția poartă am- 
prenta tinereții, dominanta 
fiind dorința de afirmare. Iată 

g rezultatele meciurilor din 
g prima zi :
g ROMÂNIA — R. P. D. CO- 
g REEANA 10—5 (2—2, 5—1,
^3—2). Peste 3 000 de spectatori 
g au asistat la partida-vedetă a 
0 zilei. începutul a aparținut — 

surprinzător — ambițioasei for- 
g mâții oaspete, care a deschis 
^scorul în min. 6. Echipa noas- 

trâ a luat lucrurile In serios, 
ga egalat 3 minute mai tîrziu 
»și apoi, îndeosebi în repriza a 
g III-a, s-a detașat. Apreciem 
g însă că evoluția de ansamblu 
^a juniorilor noștri nu s-a ri- 
g dicat la nivelul așteptărilor. 
0 Marcatori : Z. Antal 3, N. Spi- 
g ridon 2, Mohorea 2, Balint 1, 
g Boda 1, Stoica 1, respectiv So 
g Son Ciol 3, Kim long Hoan 1, 
g Go Son Nan 1. Foarte bun ar- 

bitrajul prestat de Al. Izmes- 
g tiev (U.R.S.S.), ajutat la linie 

de Iun Zon Hi (R. P. D. Co- 
râșul ’ NICOLAE CEAUȘESCU, | 
secretar general at Partidului

MIERCUREA CIUC, 22 (prin
Pe patinoarul din

SIMBATA PODURILE DE
CERNAVODA $1 CANALUL

n
in cronica datelor memorabile 
ale evului nostru socialist, au 
venit aici mii de constructori, 
cărora li s-au alăturat nume
roși locuitori ai așezărilor do
brogene învecinate.

Festivitatea inaugurării o- 
ficiale a noului canal se des
fășoară la locul unde apele 
Canalului Dunăre — Marea 
Neagră se îngemănează cn cele 
ale noii căi navigabile.

în aclamațiile și uralele ze
cilor de mii de oameni pre
zentl pe malurile canalului și 
oe platforma din jur, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, aflat 
preună cu tovarășa 
Ceaușescu. la bordul 
„Danubiuș", taie panglica inau
gurală a noii căi de naviga
ție. Răsună acordurile so
lemne ale Imnului patriei, tn 
timp ce echipajele aliniate pe 
puntea navelor militare pre
zintă

In 
pată 
sită, .
da anilor 1984—1987, de 
de constructori, de militari, de 
brigadierii de pe Șantierul na
țional al tineretului, care au 
i.iscris tn această nouă epopee 
a muncii pentru țară adevărate 
fapte de eroism muncitoresc.

Se parcurge apoi, Ia bordul 
navei. Canalul Poarta Alba — 
Midia-Năvodari. De-a lungul 
malurilor, miile de participant! 
ovaționează îndelung pentru 
partid șl secretarnl său gene
ral, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, pentru patria noas
tră dragă.

La Năvodari au venit, pen
tru a-1 întîmpina pe secretarul

im- 
Elena 
navei

onorul.
acest moment istoric ca- 
implinire munca ncobo- 

dcsfășurată in perioa-

CAMPIONATELE
NAȚIONALE PE ȘAH
Predeal. Runda a 7-a : 

ștefanov — Ghlțescu remiză, 
Pavlov — lonesou remiză, Grun- 
barg — Nloolalde 1—0, Dmmitra- 
che — stoioa remiză, Gheor
ghiu — Clolac 1—0, Șubă — 
Ghindă remiză. Marin — Foișor 
remiză, --------*—'" ‘-------
remiză. 
Foișor 
dă — Marin 1—0, Clolac — Șubă 
remiză, Stoioa — Gheorghiu re
miză, Nicolai de — Dumltnache 
l—0, lonescu — Grunberg remi
ză, Ghițulescu — Pavlov -amlză, 
Armaș — ștefanov remiză. CLA
SAMENT : 1. Florin Ghect-ghiu 
5 p, 2—7. M. Șubă, P. Ștefanov, 
M. Pavlov, S. Grunberg, ov. Foi
șor, M. Ghindă cu cîte 4,3 p.

BUCUREȘTI. După 7 runde, 
conduce Gertrude Baumstark, 
cu 5 puncte, urmată de Mariana 
Duminică, Margareta Mureșan, 
Ligia Jlcman, Gabriela Stanclu — 
cîte 4,5 puncte, etc. Rezultate din 
runda a 7-a : Baumstark — Mu
reșan remiză ; stroe — Dumini
că 1—0 ; Boicu — Chirlcuță 1—0 ; 
Kun — Jlcman 1—0 ; Popescu — 
Ganț 0—1 ; Stanca — Kosma 
0—1 ; Bădulescu — Stanciu o—1.

l-o.
Tratatovlcl — Blriescu 
tn runda a 8-a : 
Tratatovlcl 1—0, Ghin- 

Marin 1—0, Clolac

IERI, ÎN DIVIZIA A
LA VOLEI

Rezultatele 
tapa a V-a a

FEMININ : _____ _____
Oltcit Craiova 2—? (—11, 
4, -10), Știința Bacău — __ 
ra Roșie București 0—3 (—5, 
—1). C.S.M. Sibiu — C.S.U. 
pid Galați 2—3 (9, —12, 
—13), Universitatea C.F.R. ___
iova — Dacia Pitești 3—0 (3, 13, 
8), Dinamo — Penicilina Iași 
3—0 (5, 3, 4). CL.imla Rm. VH- 
eea — Farul Constanța 2—3 (13, 
—10, 13, —7, —7) ; MASCULIN : 
Politehnica Timișoara — Tracto
rul Brașov 0—3 (—9, —4, —9), 
Dinamo Viitorul Bacău — Steaua 
București 2—3 (—12. 5. —12, 11,
—10). C.S.U. Sănătatea Oradea — 
Dinamo București 2—8 (—8. 8, 
—9. 3, —7), C.S.M.U. Suoeava — 
A.S.A. Electromures Tg. Mureș 
3—2 (7, 12, —14, —14, 13), Relo- 
nitil Săvlneștl — Universitatea 
C.F.R. Cratova 8—1 (—13, 9,13. 18).

Înregistrate tn e- 
Di vizi el A de volei: 
Rapid București — 
........................—9, 8. 

Fiică- 
—8, 
Ra-
-2, 

Cra-

IA

de 
M-

general al partidului, zeci 
mii de oameni ai muncii, 
neri și vîrstnlci, femei șl băr
bați.

Dispuși intr-un imens pa
trulater, pe laturile căruia 
se găsesc ostași, brigadieri, 
constructori, toți cel prezentl 
fac o entuziastă primire 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
și tovarășei Elena Ceaușescu.

Sini prezentate rapoartele 
celor ce au contribuit la rea
lizarea canalului, .militari, 
brigadieri și constructori.

In aplauzele ți uralele celor 
prezenți a luat cu vi nt ui tova-

Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România.

Cuvintele mobilizatoare ale 
secretarului general al partidu
lui, ideile sale Înălțătoare au 
găsit un amplu ecou tn ini
mile celor prezenți, care au 
dat glas adeziunii lor profun
de, ca și a întregului popor, la 
politica partidului și statului 
nostru, a hotărîrit ferme de 
a transpune în viață obiecti
vele înfloritoare stabilite de 
Congresul al Xni-lea.

atmosferă, 
Ceaușescu 
Ceaușescu 
brigadierii

In această 
tovarășul Nicolae 
și tovarășa Elena 
s-au Îndreptat către __
șl constructorii canalului, că
tre militarii forțelor armate 
care au contribuit la realiza
rea acestei opere și s-au fo
tografiat cu flecare' dintre ma
rile ___ 1

Apoi, tovarășul 
Ceaușescu și tovarășa 
Ceaușescu și-au luat 
bun de Ia cei prezentl, 
sindu-le urări de multă 
tate și fericire.

grupuri de constructori. 
Nicolae 

Elena 
rămas 
adre- 
sănă-

V

8

reeană) șl St. Enciu (Româ
nia).

POLONIA — ROMÂNIA (ti
neret) 6—4 (2—0, 4—2, 0—2). 
Reprezentanții noștri au cedat, 
greșind mult șl avind în Glu- 
caș un portar neinspirat, care 
a primit cel puțin două goluri 
parabile. Ei au jucat mai bine 
în ultima repriză, 
polonezi alcătuiesc 
mație competitivă, care 
pare — 
spus în 
Tribus 2, 
terka 1, 
Andrei 3,

U.R.S.S.

Juniorii 
o for-

_ ._____  . .... ee
va avea un cuvint de 

turneu. Marcatori : 
Demkowica 2, Mis- 

Zietcra 1, respectiv 
Gal 1.
— BULGARIA 21—0 

(10—0, 7—0, 4—0) ! Scorul ne 
scutește de comentarii. Vom 
menționa doar că sovieticii au 
sosit în localitate doar cu pu
țin timp înaintea partidei...

CEHOSLOVACIA — R. D. 
GERMANA 6—1 (2-0, 1—0,
3—1). Juniorii cehoslovaci con
firmă clasa hocheiului din tara 
lor, oferind, alături de parte
nerii din R. D. Germană, cel 
mai spectaculos și mai tehnic 
meci al zilei.

Vaier PAȘCANU — coresp.

BILANȚ SUB AȘTEPTĂRI LA CAMPIONATELE MONDIALE DE JUDO»------ "7-------------
ESSEN, 22 (prin telefon, de 

la trimisul nostru special). Sîm- 
bătă șl duminică, la Gruga 
Halle din localitate au conti
nuat întrecerile Campionatelor 
Mondiale de judo, dlsputîndu-și 
întîietatea sportivii de la patru 
categorii de greutate. în rîndul 
acestora s-au aflat și românii 
Dragoș Bolbose (superușoară) 
și Ilie Șerban (semiușoară).

Judecind după tragerile la 
sorți, ca și după victoria finală 
obținută la Campionatele Euro
pene de tineret de către Dra
goș Bolbose, am sperat că el va 
reuși să urce pe podiumul de 
premiere și la „mondialele" de 
seniori. Dar Bolbose n-a reușit 
performanța mult dorită, dato
rită faptului că în meciul cu 
brazilianul Sergio Pessao, un 
sportiv mult mai înalt declt el, 
arbitrii l-au favorizat pe bra
zilian, acordîndu-1 un koka 
gratuit, în ultimele secunde ale

SUPERCUPA MONDIALĂ LA HANDBAL
MUNCHEN (Agerpres). — In 

ziua a treia a „Supercupei 
Mondiale" la handbal masculin, 
competiție ce se desfășoară în 
diferite orașe din R. F. Germa
nia, s-au înregistrat următoare-

le rezultate: Iugoslavia—Româ
nia 22—20 (11—11) ; U.R.S.S. — 
R. D. Germană 25—19 (15^7) ; 
Suedia — Cehoslovacia 25—20 
(10—10) ; R. F. Germania—Un
garia 20—16 (12—8).

BALCANIADA DE HANDBAL
(Urmară din pag- D

rul e concludent în privința su
periorității de ansamblu a for
mației României. Adăugăm doar 
că Cristina Tache a fost cea mal 
bună jucătoare de pe teren, go
lurile înscrise de ea de pe ex
tremă fiind deosebit de specta
culoase.

Marcatoare : Tîrcă 8, Tache 7, 
TSrSk 5, Matefj 4, Ciubotaru 4, 
Verigeanu 4, Daniiof 3, Butnă- 
rașu 3, Cosma 1, Mozsi 1 pen
tru România, respectiv Petelyis- 
ka 3, Zvetanova 3, Lidova 3, 
Kostova 2, Bakalova 2, Stoiceva 
1, Rumiana Ilristova 1.

în celelalte partide de simbă- 
tă și duminică : Iugoslavia — 
Turcia 40—11 (18—6) șl .Bulga
ria — Turcia 31—17 (14—11).

Premii speciale : cel mai bun 
portar — Doina Rodeanu, gol- 
geteră — Zita Galici (Iugo
slavia) 22 goluri, cea mai bună

iucătoare — Dragana Vujcici 
(Iugoslavia), „Cupa Falr-p.lay" — 
Turcia.

CLASAMENT FINAL : 1.
România — campioană balcani
că 6 p, 2. Iugoslavia 4 p, 3. Bul
garia 2 p. 4. Turcia 0 p.

C. M. DE ȘAH
MADRID (Agerpres). — Me

ciul pentru titlul mondial de 
șah, ce se desfășoară la Sevilla 
între marii maeștri sovietici 
Garri Kasparov și Anatoli Kar
pov, a continuat cu prtida a 
15-a, încheiată remiză la mu
tarea a 42-a.

Scorul este de 8—7 puncte tn 
favoarea lui Kasparov, care, în 
partida a 16-a. programată luni, 
va avea piesele albe.

PE SCURT• PE SCURT ® PE SCURT® PE
BASCHET m în cadrul turneu

lui pe care-1 Întreprinde In 
S.U.A., echipa masculină a Bul
gariei a evoluat la Orange (Ca
lifornia) tn compania unei se
lecționate locale. Partida s-a În
cheiat cu scorul de 103—75 (59—
40) tn favoarea gazdelor, a tn 
cadrul campionatului ma culln al 
Asiei, ce se desfășoară la Bang
kok, reprezentativa Fll'nlne’or 
a învins cu scorul de 87—79 (SO
SO) formația Indiei, tn timp ce 
selecționata Japoniei a Întrecut c> 
75—70 (46—35) echina Maiqvezle* -

CICLISM a Etana a tre'a .> 
Turului stațulul Chile a fost clș-

tigată de rutierul chilian Carlos 
Nelra, cronometrat pe distanța 
de 95 km cu timpul de 2h 11:53 
Lider al clasamentului zene-al se 
men’lne Manuel Aravena (Chile) 
urmat la un minut de colum
bianul Joce Hernandez, «a Etapa- 
prolog a Turului Mexicului a fost 
etștlgată de rutierul c-'l”mblan 
Nelson Pnd-l-uez. urmat de Sa
muel Bo-’Re rTtal'a'. a*s—*:o Ni- 
randa rMex’-t'. Ne’a-tp O—1? (Co- 
tomb!?.' Steve Sne’ks ,-S.U.A.). 
<blgn’e'v T ”d'v’n’ri< '.Po’pnlS’
err. Alvr-5 a a T-'rttl

ro O"eh
tra p'tl ml” --‘ni per*n *'*'*'1 „n-1

Redacție șl administrația: xxj ten» Bumreștt «w v I ,1 f t 1 e - ■“•otm ttrămătata abonamente orie Romoraaftiatetia «actorul ° " ? ap

meciului. Nu este mai puțin a- 
devărat că nici Bolbose n-a e- 
voluat la întreaga sa capacitate 
și n-a valorificat prin acțiuni 
clare momentele favorabile care 
I s-au oferit pe parcursul în- 
tîlnirii.

Firește, ne-am legat speran
țele și de evoluția lui Ilie Șer
ban, unul dintre sportivii ro
mâni cu o mai bogată expe
riență competițională, în al că
rui palmares figurează și titlul 
de campion continental obținut 
în anul 1985. Dar, în primul 
meci susținut, cu mongolul 
Davaadorji Munsul, reprezen
tantul nostru a evoluat sub ni
velul așteptărilor. El a începift 
bine disputa cu Munsul și, do- 
minîndu-1 evident, i-a obligat 
pe arbitri să-l penalizeze cu 
shido pe sportivul din R. P. 
Mongolă. în loc să atace în 
continuare decis, Șerban s-a 
lăsat surprins cu o acțiune de 
atac a adversarului și Munsul 
a luat conducerea la puncte 
(yuko). Șerban a încercat în 
continuare diferite „prize", dar 
timpul a trecut șl a pierdut 
meciul. Cum adversarul său a

cedat în următoarea întîlnlre, 
I. Șerban a fost eliminat din 
concurs.

Și astfel, delegația țării noas
tre nu reușește să cucerească 
medalia mult dorită, încheind 
competiția cu un bilanț sub aș
teptări.

Iată medaliații celorlalte ca
tegorii de greutate, ale căror 
întreceri s-au încheiat pînă la 
ora ultimei convorbiri telefo
nice MIJLOCIE: Fabien Canu 
(Franța), 2. J. Pak R.P.D. Co
reeană), 3. D. White (Marea 
Britanie) si M. Murata (Japo
nia); SEMÎMIJLOCIE: 1. Hiro- 
tako Okada (Japonia), 2. R. Va- 
raev (U.R.S S.), 3. Koai Hwa 
Lee (Corcea de Sud) și W. Le- 
gien (Polonia); UȘOARA; 1. 
Mike Swain (S.U.A.). 2. M. A- 
lexandre (Franța), 3. K. Brown 
(Marea Britanie) si T. Koda 
(Japonia); SEMIUȘOAKA: 1. 
Yosuke Yamamoto (Japonia). 2. 
I. Sokolov (U.R.S.S), 3. T.
Busko (Ungaria) și J. Pa
wlowski (Polonia).

Costin CHIRIAC

U.E.F.A. A REVENIT ASUPRA PROPRIEI HOTARiRI : 
MECIUL OLANDA - CIPRU SE VA REJUCA I I

ZCRICH, 22 (Agerpres). U- 
niunea Europeană de Fotbal 
a hotărît să revină asupra sanc
țiunii aplicate echipei Olandei, 
prin care aceasta pierdea cu
3—0 meciul cu formația Cipru
lui, ca urmare a unul regre
tabil incident petrecut pe sta
dionul Feyenoord, unde un
spectator olandez a comis un
gest nesăbuit, arunclnd o bombă 
artizanală ce l-a rănit pe por
tarul formației cipriote, meciul 
fiind întrerupt atunci timp de 
56 minute. S-a decis, în urma 
apelului făcut de federația o- 
landeză, ca meciul dintre e- 
chipele Olandei șl Ciprului să 
se rejoace pe orice stadion din 
Olanda (In afară de Feyenoord, 
suspendat pină In anul 1990). 
dar cu porțile închise, pînă la 
16 decembrie. Rămln tn vigoare 
celelalte sancțiuni, respectiv a- 
menzlle aplicate federației o- 
landeze șl celei cipriote.

tn acest fel, clasamentul gru
pei a V-a a preliminariilor 
Campionatului European de 
fotbal se prezintă după cum 
urmează: 1. Olanda — 10 puncte

din 8 partide ; 2. Grecia — 9 
puncte din 7 Jocuri ; 3. Po
lonia — 8 puncte (cu toate me
ciurile disputate) ; 4. Ungaria
— 6 puncte din 7 intilnirl ; 5. 
Cipru — 1 punct din 6 jocuri.

Mai sînt de disputat urmă
toarele meciuri : Ungaria —
Cipru, la 2 decembrie ; Olanda
— Cipru, pe un stadion din 
Olanda (fără spectatori) Înainte 
de 15 decembrie ; Grecia — O- 
landa (16 decembrie).

In campionatul Italiei :
VERONA - PESCARA 2-0

SCURT®PE SCURT
ÎNOT m Cu prilejul unui con

curs desfășurat la Guangzhou, 
înotâtoarea Zhuang Yong (R.P 
Chineză) a stabilit un nou re 
cord al Asiei în proba feminină 
de 100 m liber, cu timpul 
55,57. Vechiul record era de 
si aparținea compatrioatei 
X’a Fujie.

PATINAJ VITEZA • în 
zursut de la Deventer (Olanda), 
campioana olandeză Yvonne van 
Gennlp a etatizat oroba de 1 500 
m. cu tl-moul de 2:14,61, iar coe- 
chtp'erul său Ykema s-a situat 
n» pr'mnl loc tn proba masculi
nă de 500 m cu 38.96.

de
56.6a 
sale

con-

Verona, viitoarea adversară 
a Sportului Studențesc, a evo
luat acasă, în compania . echipei 
Pescara, pe care a învins-o cu 
2—0, unul dintre cele doua go
luri fiind înscrise de Elkjaer 
Larsen (în min. 77), care l-a 
egalat astfel In fruntea 
samentului golgeterilor 
astriacul Polster (Torino), 
bil adunlnd cite 6 goluri înscri
se. Cel de-al doilea gol al Ve- 
ronel a fost înscris în min. 19 
de către Pacione. După cum ne 
transmite colegul 
Cesare de Ia 
Sport cel doi 
jucat excelent, 
în formă. (De 
Larsen a ratat 
Iată șl formația 
antrenorul “ 
Bonetti, 
Fontolan, 
Pacione,

cla- 
pe 

am-

Sergio dl 
Gazetta dello 
marcatori au 

arătlndu-se a fi 
notat că Elkjaer 

un penalty), 
aliniată de 

Bagnoli : Giuliani — 
Volpecina, Berthold, 

i, Solda, Verza, Galia, 
Dl Gennaro, Elkjaer.

Alte rezultate t Ascoli — Pisa
2— 2, Como — Empoli Flo
rentina — Sampdoria Ju
ventus — Cesena 2—1, Milan — 
Avelllno 3—0, NapoH — Torino
3— 1 (golurile campionilor fiind 
înscrise de Maradona și Carreca. 
de două ori), Roma — Inter- 
nazionale 3—2.
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