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f Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
președintele Republicii Socialis
te România, împreună 
tovarășa Elena Ceaușescu 
sosit, luni, 23 noiembrie,
Cairo, într-o vizită oficială de 
prietenie, la invitația președin
telui Republicii Arabe Egipt, 
Mohamed Hosni Mubarak, și a 
doamnei Suzanne Mubarak.

Vizita, care continuă bogata 
tradiție a întâlnirilor româno- 
egiptene la nivel înalt, consti
tuie o nouă și elocventă expre
sie a relațiilor de prietenie și 
colaborare dintre popoarele 
noastre, a dorinței comune de 
a da un conținut tot mai bogat 
conlucrării dintre România șl 
Egipt, atît pe plan bilateral, cit 
și în sfera vieții Internaționale, 
în interesul reciproc, al cauzei 
păcii, Înțelegerii șl cooperării 
intre națiuni.

Șeful statului român este în
soțit de Gheorghe Oprea, prim 
vieeprlm-ministru al guvernu
lui, loan Totu, ministrul afa
cerilor externe, alte persoane 
oficiale.

La sosire, pe aeroportul din Ca
iro, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu au 
fost întâmpinați ou deoscbiită 
cordialitate de președintele 
Mohamed Hosni Mubarak ?t 
doamna Suzanne Mubarak, care 
le-au adresat un cald bun so
sit. Cei doi șefi de stat și-au 
strins miinile cu prietenie, s-au 
îmbrățișat. Tovarășa Elena 
Ceaușescu șl doamna Suzanne 
Mubarak s-au salutat, do ase
menea, cu multă căldură.

De la aeroport, președintele 
Nicolae Ceaușescu și președin
tele Mohamed Hosni Mubarak, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
doamna Suzanne Mubarak au 
luat loc în mașini, escortate de 
motociclilștl, indreptîndu-se spre 
Palatul Prezidențial din Helio
polis, undo a avut loc ceremo
nia primirii oficialo a înalților 
oaspeți români.

Orașul era pregătit sărbăto
rește pentru a Întâmpina pe 
solii poporului român cu toate 
onorurile rezervate celor mai 
înalț! oaspeți. Pe traseu se aflau 
numeroși locuitori care purtau 
portretele celor doi președinți 
și salutau cu prietenie pe to
varășul Nicolae Ceaușescu și 
tovarășa Elena Ceaușescu, ex- 
primîndu-șl satisfacția față de 
vizita pe care o întreprind în 
(ara lor, față de noua întâlnire 
româno-egipteană Ia nivel înalt.

La sosire, la Palatul Prezi
dențial, o gardă militară a pre
zentat onorul. S-au Intonat im
nurile de stat ale Republicii 
Socialiste România și Republi
cii Arabe Egipt.
Președintele Nicolae Ceaușescu, 

Însoțit de președintele Mohamed 
Hosni Mubarak, tovarășa Elena 
Ceaușescu și doamna Suzanne 
Mubarak au trecut în revistă 
garda de onoare.

La Palatul Prezidențial 
Heliopolis, președintele Nicolae 
Ceaușesou și tovarășa Elena 
Ceaușescu s-au întreținut, 
intr-o atmosferă caldă, priete
nească, cu președintele Mohamed 
Hosni Mubarak și doamna 
Suzanne Mubarak.

De aici, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, împreună cu pre
ședintele Mohamed Hosni 
Mubarak șl doamna Suzanne 
Mubarak au plecat spre Pala
tul Kubeh, reședința oficială 
rezervată distinșilor soli al po
porului român pe timpul vizitei 
în R.A. Egipt.

★
Luni, 23 noiembrie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu și tovarășa 
Elena Ceaușescu au depus co
roane de flori Ia Monumentul 
soldatului necunoscut și la 
mormîntul lui Anwar El Sadat.

★
La Palatul Prezidenția! din 

Heliopolis au început, luni, 23 
noiembrie, convorbirile oficiale 
dintre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Repu
blicii Socialiste România, to
varășa Elena Ceaușescu și 
președintele Republicii Arabe 
Egipt, Mohamed Hosni Mubarak.

Președinții Nicolae Ceaușescu 
și Mohamed Hosni Mubarak 
și-au exprimat satisfacția de a 
se reinlilni șl de a continua 
dialogul în probleme de interes 
comun, care s-a dovedit a a- 
vea o importantă determinantă 
în întărirea continuă a legătu
rilor de strînsă prietenie șl co
laborare rodnică dintre cele 
două (ări și popoare.

Sub semnul voinței comune 
de a da un conținut tot mai 
bogat raporturilor romăno-egip- 
tene, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mohamed Hosni 
Mubarak au examinat stadiul 
șl perspectivele relațiilor bila
terale, precum și unele proble
me ale situației politice inter
naționale.

Convorbirile se desfășoară 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie. de stimă și înțelegere 
reciprocă.
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PARTIDULUI
Institutul Politehnic din București, u amplă întrecere de eres inițiată de U.A.S.C.R.

SPORTUL ȘI-A GĂSIT NUMEROȘI ADEPȚI
PRINTRE VIITORII INGINERI

Atletismul și mai ales aler
gările pe teren variat se află 
permanent tn programul acțiu
nilor sportive de masă ale stu
denților de la Institutul Poli
tehnic din București. Una din
tre acestea, inițiată de 
U.A.S.G.R. în întâmpinarea 
Conferinței Naționale a parti
dului, a avut loc duminică di
mineața, pe aleile marelui 
complex universitar de la Gro
zăvești, fiind de departe cea 
mal reușită dintre cele orga- 

com-

că), 6. Cristina Stere (Chimic), 
i în cazul băieților (2 500 m), 
c t șt igă torul a fost o cunoștință 
mai veche din activitatea at
letică studențească, și anume 
Gabriel Trif, anul III Trans
porturi, care se situează cu re-

Să menționăm și faptul că In 
zilele precedente, tot la I.P.B. 
a avut loc o tradițională Între
cere sportivă de masă, acum 
la ă IlI-a ediție, „Etactrotehnl- 
ada“, competiție cu participarea

T
5

f

mal reușită dintre cele 
nizate in actualul 
petițional.

Aproape 3000 de 
nere, reprezentând 
tățile, au ținut să

sezon
și tl- 
facul-

★
In onoarea președintelui Re

publicii Socialiste Românită, to
varășul Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu a 
fost oferit, luni, un dineu ofi
cial de către președintele Re
publicii Arabe Egipt, Mohamed 
Hosni Mubarak, și doamna Su
zanne Mubarak.

In timpul dineului, desfășurat 
într-o atmosferă de caldă prie
tenie, președinții Nicolae 
Ceaușescu și Mohamed Hosni 
Mubarak au rostit toasturi ur
mărite cu deosebit interes și 
subliniate cu aplauze de cei 
prezenți.

I
I
l

tineri 
toate 

....__ , demonstreze
afinitățile lor pentru cea mai 
accesibilă probă atletică și tot
odată, printr-o entuziastă par
ticipare, să scoată în relief 
frumusețea alergării. O între
cere sportivă de masă la reu
șita căreia colectivul catedrei 
de educație fizică și sport (in 
corpore) și Consiliul Asociației 
Studenților Comuniști pe insti
tut s-a bucurat de sprijinul co
misiei de resort a U.A.S.C. 
București (responsabil, lector 
Emil Constantincscu), de unde 
a rezultat un model de organi
zare. De altfel, ca toate acțiu
nile sportive de masă organi
zate de I.P.B..

Concursul de cros de dumi
nică, avlnd la start foarte 
mulțl «tudențl și studente din 
anii I, a relevat o atletă eu 
frumoase posibilități, pe Emi. 
lia Matei, de Ia Metalurgie, 
prima în întrecerea fetelor, în 
proba de 1 200 m. Cu o rodnică 
activitate atletică la Liceul in
dustrial din Urlați — Prahova, 
a cared absolventă a fost, Emilia 
Matei s-a impus, încă din ple
care, dominînd întrecerea. Nă
dăjduim să o revedem (tot pri
ma !) și în celelalte concursuri 
de cros inițiate șl organizate de 
I.P.B. sau de Centrul Universi
tar București. Clasament: 1.
Emilia Matei (Metalurgie), 2. 
Maria Silivași (Chimie), 3. 
Claudia Chioran (Chimic), 4. 
Dana Cecălăccan (Aeronave), 
5. Gigliola Cristian (Automati-

La start, studentele, care
1 200 de metri.-

avut de acoperit un traseu de 
Foto : Eduard ENEA

gularitate în fruntea concursu
rilor de cros pe institut și pe 
Capitală. în perspectivă, un 
demifondist de performanță, pe 
cale de titularizare la clubul 
sportiv Rapid București. Clasa, 
ment: 1. G. Trif (Transporturi), 
2. G. Fopescu (T.C.M.), 3. D. 
Gheorghe (Metalurgie), 4. S. 
Lișcă (Metalurgie), 5. D. Șoca, 
ciu (Chimie), 6. M. Niculescu 
(Electrotehnică — Energetică).

reprezentanților tuturor facultă
ților de profil din țară. Stu
denții din București s-au situat 
în frunte (cu 40 p), urmați fiind 
de cei din Timișoara (30 p), duj- 
Napoca (20 p), Iași (15 p), Craio
va (10 p). Aceștia, în primul rind, 
s-au detașat în special la șah.

Tiberiu STAMA

(Continuări In pag. 2-3)

Campionatele Naționale de gimnastică ale junioarelor

PfllOCUPARl SUSȚINUTE PENTRU CRtȘTERfA
NIVELULUI COMPETITIV Al TINERELOR PERFORMERE

Astăzi, etapa a 12-a a Diviziei A de fotbal

MULTE PARTIDE ECHILIBRATE IN PROGRAM
• La Bacău, gazdele în fața omogenei formații hunedorene • Sucevenii, dornici de a retrăi bucuria 

victoriei . • In „Bănie", unul dintre meciurile de tradiție ale campionatului © La Moreni, 
brașovenii susțin un examen greu • Dinamoviștii și „lecția contraatacului" clujean • In Trivale 
sosește o concurentă în căutare de puncte • Â.S.A. și ambițiile formației gălățene • Meciuri dis

putate anterior: Victoria - r - ...... _ ..— . ..

----- - PROGRAMUL Șl ARBITRII MECIURILOR-------
Bacău : Sport Club — Corvinul
(M. Const an tin eseu ; V. Anghelolu șl N. Miilea — toți din 
Buourești).
Suceava : C.S.M. - Rapid
(Gh. constantin — Rm. Vîlcea ; C. Popovicl — C. Turzil,
V. Titorov — Drobetia Tr. Severin).
Craiova : Universitatea - Steaua
(I. Crâciunescu — Rm. Vîloea ; M. Neșu și I. Caraman — 
ambii dim Oradea)
Moreni :
(J. Grama ;
— Deva)
București: __ ____ ______
(A. Mcvoianiu — Ploiești ; C. Teodorescu —’ Buzău, G. Io- 
nescu — Ploiești).

Pitești : F.C. Argeș
(G. Ionescu; v. Alexandru,
rești)
Tg. Mure; ț A.S.A.
(A. Gheorghe — p. Neamț ;
Stoenescu — București)

Meciurile vor începe la ora

F. C. Olt (3—0) și Sportul Studențesc - „Poli'1 Timișoara (1-1)

Flacăra - F.C.M. Brașov
L. Ciuou — ambii din București, Gr. Macavei

„U“ Cluj-NapocaDinamo

stadionul Dlnamo
- Petrolul

L. Pantea — toți din Bucu-
- Oțelul Galați

L. SălSJan — Satu Mare, M.
14.

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

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

l i.rt ti fi

CLASAMENTUL „LA ZI”
STEAUA 
Dinamo 
Victoria 
Oțelul 
Univ. Cv. 
„Poli" Tim.
F.C. Argeș 
Flacăra 
Corvinul 
„U“ Cj—Nap.
F.C. Olt 
F.C.M. Bv.
Rapid
A.S.A. Tg. M. 11 
Sportul Stud. 12 
Petrolul
S.C. Bacău 
C.S.M. Sv.

11 10
11 10

7
7
5
4

13
11
11
12
11
11
10
11
12
11
11

42- 5
28- 9
21-16
14- 10
15- 10

21
20
15
15
13

0
1
5
3
3
4 16-14 12

H 
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1
0
1
i
3
4

524 14-14 12
4
5
3
5
3
2
3
2
2
1
1

4
1
5
1

12- 13
20-16
13- 11
15-23

3
4
3
6

44 16-12 
4 5 10-18
1 7 16-26
3 7
2 7
4 6
3 7

12
11
11
11
10

8
7

10-22 7
6
6
5

11-24
7-23
9-23

Desfășurate In*  sala Olimpia 
din Timișoara, Campionatele 
Naționale de junioare au con
stituit o întrecere de bilanț 
pentru cluburile și asociațiile 
sportive din întreaga țară, 
preocupate să ridice în per
manență nivelul competitiv al 
gimnasticii noastre tinere, să 
formeze și să lanseze pe vii
torii performeri ai acestei dis
cipline. La categoria a IV-a 
de clasificare competiția, a 
fost controlată de Georgiana 
Aron, cîștigătoare atît la indi
vidual compus, cît șl în trei 
din cele patru aparate. La a 
„III“-a, dominare netă a tine
rei sportive bucureștene Miha- 
cla Popa, de la CSS Triumf, 
autoare a unui exercițiu deose
bit de valoros la paralele (9,80), 
care a cîștigat categoria el de 
clasificare chiar și cu o ratare 
(la bîrnă), urmată de două gim
naste petroliste, Oana Liviu și 
Camelia Datcu. Dacă mai adău
găm că unul dintre' aparate a 
fost cîștigat de Elena Manole, 
tot de la „Triumf", ne apare 
și mai clară superioritatea 
sportivelor aliniate de Cristina 
și Petru Ioan, de la clubul 
sportiv școlar bucureștean. 
După „încălzirea" de la a 
„IV-a“, antrenorul Liviu Ma. 
zilu și-a dovedit și mai convin
gător forța la categoria a Il-a. 
Prin Eugenia Popa și Cristina 
Oros. CSS 7 Dinamo a ocupat 
primele două locuri la indivi-

dual compus și a cucerit trei 
din cele patru finale. Mai ales 
prima clasată, Eugenia Pooa, 
întrunește calitățile unei ner- 
formere de reală perspectivă, 
cu evidente posibilități de pro
gres și de afirmare rapidă. O 
plăcută impresie a produs și 
sibianca Alexandra Popa, în
vingătoare la bîrnă. succes ca
re se cere coroborat cu cel al 
victoriei Corinei Popa, tot si- 
biancă, la categoria I, fapt co 
relevă eforturile și preocuuă- 
rile tehnicienelor de la CSS 
Sibiu de a urca într-un ritm 
cît mai alert spre vîrful ierar
hiilor interne la toate catego
riile, acolo unde s-au aflat con
stant cu ani în urmă. în an
samblu, categoria I a fost do
minată de Cecilia Martinaș, de 
la S.C. Bacău (antrenori Cor
nel Agop și Eugenia Prisscarw), 
cu trei victorii. Ca și acum un 
an, la maestre s-a impus o 
sportivă de la CSȘ Onești, _ de 
data aceasta Lăcrămioara Filip 
(antrenori Dorina și Mihai 
Săndulescu). Cu o constanță 
remarcabilă la nivel ridicat. 
Lăcrămioara ș-a impus cu au
toritate atît la individual com
pus, cît și în trei dintre finale.

în ansamblu, însă, parcă aș
teptam mai mult," de la aceste 
Întreceri, care ar fi trebuit să

Constantin MACOVEI

(Continuare tn vag. 2-3)
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EMULAȚIE INTR-UN COLȚ DE PARC..:
I

în acel colț al Parcului Ti
neretului dinspre Șoseaua Ol
teniței, către cara la sfîrșit de 
săptămînâ (ți nu numai !) duc 
toate drumurile îndrăgostiților 
de sport din împrejurimi, a 
fost și duminică dimineață 
mare aglomerație. Nici cerul 
greu de nori, nici reprizele de 
ploaie rece (care s-au succedat 
pînâ după prînz) nu l-au întors 
din drum și nu l-au alungat 
pe cei ce fuseseră înștiințați 
că acolo se organizează o în
trecere polisportivă în stare să 
stîrnească mari ambiții și pa
siuni și care va stimula spiri
tul de emulație și la sfîrșitul 
săptămînilor următoare: Cupa 
Conferința Națională a partidu
lui. Inițiativa C.E.F.S.-urilor 
din sectoarele 4 și 5 de a re- 
înnoda firul unei vechi șl fru
moase tradiții — după cum ne 
mărturiseau președinții respec
tivelor Consilii, Gh. Dumitru 
ți V. Uță — prin acest impor
tant trofeu a avut un impre
sionant ecou în rîndul copiilor 
șl tinerilor din cele două sec
toare, chiar de la prima con
fruntare polisportivă la care au 
fost programate școlile 111, 120 
și 190, Liceul Gh. Șincai (Sec
tor 4), școlile 103, 114 și 188, 
Liceul nr. 4 (Sector 5).

Intr-adevăr, duminică, în a- 
cest colț de parc atît de cău
tat, sute și sute de copii din 
unitățile amintite, cărora li 
s-au adăugat. In afară de con
curs, mulțl alții, au probat 
cum nu se poate mai bine cit 
de mare este dorința de miș
care, de întrecere sportivă a 
tineretului. $i cit de stimula-

LA INSTITUTIJL POLITEHNIC
(Urmare din pag. 1)

baschet băieți (40—19 în finala 
cu Timișoara) și volei fete (2—0 
cu Cluj-Napoca), pierzînd in 
extremis, cu 7—6, la fotbal, 
după lovituri de la 11 m.

încă o dovadă a capacității 
profesionale și organizatorice a 
colectivului catedrei de specia
litate (responsabil, cont. Ion 
Bulugioiu), care a depus toate 
strădaniile pentru ca această 
competiție — înscrisă sub ge
nericul Daciadei — să albă 
realmente, toate atuurile unei 
întreceri la nivel republican.

PREA MULTE NEPREZENTARI LA ULTIMA ETAPĂ 
A DIVIZIEI A DE LUPTE GRECO-ROMANE

Duminică o dată cu Întrecerile 
de lupte libere, s-au disputat și 
partidele din ultima etapă a Di- 
zlei A de „greco-romane", pri
lej cu care în Capitală au fost 
programate patru reuniuni. Sur
prinzător. unele echipe nu s-au 
mai prezentat la concurs, produ- 
cînd dificultăți organizatorice.

Multipla camp; ană a țării, Di
namo Bucure ti, în sala proprie, 
a primit vizita formațiilor crl- 
șul Oradea șl Electroputere Cra
iova. Firește aș- cum se anti
cipa, echipa organizatoare n-a a- 
vut probleme cîștigînd ambele 
întîlniri la același scor (9—1), 
rezultate c ire evidențiază dife
rența de valoare existentă intre 
combatante. Este demn de sem
nalat faptul că. deși tntllneau 
două echl nlasate în subsolul 
clasamentului, antrenorii dlna- 
movlșt au prezentat (cu mici 
excepții) formația de bază din 
care n-au lipsit Sorin Herțea, 
Ion Gvigoraș, Petre Cărare, Con
stantin iulian Mavlea etc.

In prima întîlnire, cea cu Cri- 
șul Oradea campionii au ciști- 
gat toate meciur e înainte de li
mită (tuș sa, superioritate teh
nică), punctele învingătorilor fi
ind realizate de I. Voieu, C. Chl- 
riță N. Onlea, C. Coșovan. C. 
U'ă. P. Cărare. 1. Mavlea, S. 
Herțea și I Grlgoraș. De la 0- 
rădenl a cîstigat (fără adversar) 
numai K. Friess (100 kg).

Deci au pierdut cu același scor

HI PISM - '

Desfășurat pe o vreme ploioa
să, Premiul „An.u de Triumf" 
a dat Cîștig de cauză lui Osman, 
elevul antrenorului G. Suditu do- 
minlndu-și ou autoritate adversa
rii. De altfel formația Suditu a 
m-.i învin - - Kina care în
mina tînărului Baicu a obținut 
o victorie muncită. Alte două 
formații au realizat cîte două 
victorii Aceea „ lui N. Nicolae, 
care s-a apr-plat la numai o 
victorie d» actualul lider. G. 
Tănase anuntînd un final de 
stagiune fear e strîns a cîștigat 
cu Henric și sucitu. ambii con
duși de N. I. Nicolae-junlor. For
mația iul R r Nicolae a învins 
cu Vers car- și-a corectat mult 
mersul șl cu Sugiuc, aflat la 
cea de a treia victorie conseou- 

toare, prin nuanțele sale, poate 
deveni o competiție de masă. 
Am constatat aceasta pretutin
deni : pe alei la crosuri sau 
patinaj pe rotile, pe poteci la 
miniciclocros, pe terenuri la 
minifotbal, în jurul pistei de 
popice, unde toată lumea sfida 
cu seninătate vremea potrivni
că, precum șl în sălile de șah sau 
tenis de masă. Au constatat-o 
cu firească satisfacție și in
structorii Mariiena Chiovcanu 
și Silviu Bădău, și profesorii 
Mariana Bccic, F.rsica' Dinu, 
Vasile Petcu, Maria Vasiliu, 
Maria Lăzăriuc, Margareta 
Georgescu, Florentina Dima. 
Maria Macaric, Elena Cristeii, 
Lia Bărbulescu, care au trăit 
cu aceeași intensitate pasionan
tele întreceri, dar și bătrinul 
instructor al asociației sportive 
de cartier ,,Pegas", Romulus 
Drăgan, asaltat în sala de sah 
de zeci de concurenți, sau ar
bitrul de fotbal Marian Aniță, 
fermecat pur și simplu de teh
nica unui puști, Suraj, dintr-a 
V-a la Școala 111.

Mulți copii s-au întors dumi
nică din Parc cu frumoase da
ruri primite de la organizatori 
(nu înainte de a-i fi întrebat 
pe aceștia : „Venim și duminica 
viitoare ?“), dar noi nu putem 
să-i amintim decît pe învingă
tori : Daniel Drăghici (Școala 
120), Rodica Lupa (114), Vlorei 
Nae (11'4) și Mirela Lazarev 
(132) la cros, Eiisabeta Gri- 
gore (188), Anca Grădinaru 
(111) și J. Paraitaru (103) la 
patinaj pe rotile, M. Nicola 
(114), S. Gheorghiu (103), M. 
Dumbravă (103), Ioana Pătraș- 
cu (114) și M. Păsălan (114) la 
miniciclocros, M. Neacșu (Șin
cai) șl Luminița Spinca 
(L.E.D.A. 4) la popice (pe e- 
chipe : Liceul Șincai), Laura 
Nițescu (114) și T. Tîmpennu 
(111) la tenis de masă, Letiția 
Canteș (111) șl M. Strolescu 
(120) la șah, Școala 190 la fot
bal. Și, inedit, Kuxandra Cos. 
tescu (ill), M. Plaine (114) șl 
Roxana Doncu (188) la desene 
pe teme sportive. Per total, 
succes al celor de la „114".

Dar toți participanții au avut 
bucuria unei zile de mișcare, 
de destindere, de Întrecere la 
sporturile preferate. Duminica 
viitoare, în acel colț de parc 
este rîndul altora. Va fi oare 
loc?

Aurelian BREBEANU

meciul cu echipa campioană 
(1—9), luptător-! de la Craiova 
au opus o mai mare rezistență 
adversarilo- unele meciuri fiind 
mal echilibrate șl mai disputate, 
așa cum a fost cei de la catego
ria 57 kg, dintre Nicolae Onica 
(Dlnamo) și Dragomir Cuza. In 
final, dinamovistul a cîștigat la 
puncte. Singura victorie a oas
peților s-a consemnat la cat. 100 
kg, unde P. Cintărețu a fost de
clarat învingător prin Reprezen
tarea lui I. Irimiciuc (chemat la 
lot).

Mult mai disputată a fost to- 
tîlnlrea dintre cele două echipe 
provinciale Craiovenii au luat 
un avans de două puncte, in ur
ma victoriilor realizate de N. 
Teleguță s’ D. Cuza șl condu
ceau cu 3—0 datorită faptului că 
orădenil n-au prezentat concu
rent cat. 52 kg. In continuare, 
Insă, D. Buhcan, I. Ghlț, FI. 
Merca R. Don go șl M. Veșcan 
au obținut puncte pentru Crișul 
și se părea că ei pot întoarce 
soarta partidei In favoarea lor. 
La ultimei două categorii, cra
iovenii P. Cintărețu și A. Badl 
și-au învins prin tuș adversarii 
și scorul a devenit egal : 5—5,
cele două format)1 împărțlndu-șl 
punctele pus în joc.

Bune arbitrajele brigăzii com
puse din Dumitru Tihan. rlle 
Șuleapă (București) și Mircea 
Filip (lași).

Mihai TRANCA

PREMIUL „ARCUL DE TRIUMF**
tivă în cursa rezervată amatori- 
or, N. Niță realizînd astfel un 

hat-trik. Acoperind un parcurs 
corect și beneficiind de galopul 
luat pe linie dreaptă Ia sosire 
de Gracian Rafia a încheiat 
victorioasă, dovedind că este în 
revenire de fo-mă. Alți învingă
tori au î.st : Cozma, cu prețui 
ultimului efori, in fața Meluței, 
care a alunecat pe ultima tur
nantă, șl Sarica, ca-e nu a avut 
de îndeplinit decît o simplă for
malitate spre a trece potoul pri
ma. deoarece marele favorit, Fi- 
lograf. s-a întrecut în galopuri 
(pin?, cînd acest valoros trăpaș 
va fi „ascuns" de antrenorul 
său ?).

rezultate TEHNICE : Cursa 
I: 1. Kina (Baicu) 1:39,8. Cota : 
cîșt. — Cursa a H-a : 1, Sarica 
(Toduță) 1:40.6 • 2. Hornlța ; 3. 
Feișa. Cota : cîșt. 22, ev. 49, ord.

Campionatele Naționale de baschet

DINAMO ORADEA S-A IMPUS
ÎN DUBLA ÎNTÎLNIRE CU I. C. E. D.

MASCULIN, 
GRUPA 1-6

DINAMO I.M.P.S. ORADEA —
I.C.E.D.  C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI 
2—0: 83—76 și 100—83. Ambele
partide-derby ale etapei au 
oferit întreceri spectaculoase, în 
cursul cărora evoluția captivantă 
a scorului a sporit interesul pu
blicului. Meciurile au fost echi
librate, dar de fiecare dată oră- 
denil s-au impus în finaluri, cînd 
au manifestat un plus de Insis
tență și eficacitate. Au inserts : 
Pascu 18+10, Kosa 2+16, Flaun- 
dra 4+2, Antochi 16+25, Nicoară 
10+22, Gellert 20+4, Șarlă 11+19, 
Szabo 0+2, Cristca 2+0 pentru 
gazde, respectiv Costin 23+13, 
Pintca 2+5, Toader 10+4, Popa 
0+6, Mihalcca 8+3, C. loan 5+13, 
Mădîrjac 13+17, Pogonaru 8+17, 
Grădișteanu 6+10. Arbitri: I.
Georgiu și G. Isofache. (I. GHI- 
ȘA-coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — STEA
UA 0—2 : 83—93 șl 84—94. Victorii 
clare ale campionilor țării. Ia 
capătul unor întîlniri în care fe
roviarii au luptat de la egal la 
egal doar în primele reprize, du
pă care au aruncat neglijent la 
coș șl au comis greșeli elemen
tare. Au Înscris : M. Dumitru
25+26, Glliță 13+21, Suciu 15+18, 
G. Mihai 9+0, Sipoș 8+11, Mari- 
nache 6+0, Hurmuz 0+4, Gh. Du
mitru 2+2, Cudric 0+2, pentru 
Rapid, respectiv Ermurache 29+ 
25, Cernat 16+0, C&pușan 0+25, 
Ardelean 13+19, Opșltaru 15+8, 
Nctolițchi 8+0, Rciscnbiichler 5+ 
12, Brănișteanu 4+5, Crlstescu 
3+o. Arbitri: M. Aldea — M. O- 
prea șl C. Comăniță — I. Anto
nescu. (N. TOKACEK-coresp.).

DINAMO BUCUREȘTI — ACA
DEMIA MILITARĂ MECANICA 
FINA BUCUREȘTI 2—0: 102—64 șl 
115—77. Contrar așteptărilor, a- 
vîid în vedere diferența de va
loare șl palmaresul echipelor — 
net favorabile dtnamoviștilor — 
am urmărit două partide fru
moase, interesante șl, atît timp 
cit pregătirea fizică a baschetba- 
liștilor de la Academia Militară 
le-a permis, chiar echilibrate. 
Dlnamo s-a dovedit aceeași for
mație sobră, sigură, cu un joc 
din ce In ce mai spectaculos si 
eficace, iar procesul de întineri
re al echipei este evident. Dan 
Niculescu a rămas sportivul de 
excepție, iar colaborarea lui cu 
mai tinerii colegi constituie un 
frumos exemplu. Așteptată cam 
de mult, Încadrarea lui Bogdan 
Bărbulescu in Jocul dinamovlști- 
lor este tot mal simțită, iar du
minică evoluția lui a fost chiar 
foarte bună. Au Înscris: Vlnerea- 
nu 1+15, Hălmăgeanu 14=0 Sl- 
nevlcl 6+1, Bărbulescu 9+21, Nl-

Reuniunea programată în Sala 
Giuleștl a reunit echipele Rapid 
București. Metalul Rădăuți și 
Progresul Brăila. Lipsită de a- 
portul mai multor titulari (ple
cați in turneu peste hotare), 
formația din Rădăuți (alcătuită 
mai mult din juniori) n-a mai 
putut face față cu succes întâl
nirilor din prima Divizie și a 
cedat In fața ambelor adversare 
la scoruri categorice: 1—9 cu Ra
pid și 1—8 cu Progresul Brăila. 
Ultimă partidă, cea dintre Ra
pid șl Progresul s-a disputat sub 
semnul echilibrului, balanța vic
toriei rămînînd neîncllnată. Scor 
final : 5—5. Dintre luptătorii ra- 
pidlști s-a- evidențiat L Tase,
M. Florea șl D. loniță, iar de 
la oaspeți, V. Tudor șl St. Si- 
mion (Brăila) C. Cîmpean (Ră
dăuți)

Arbitrii M. Bologan (Pitești), 
A. Șandragan (Galați) și I. Cră
ciun (Timișoara) au condus cu 
competență întîlnirile. (Florin 
BREASLA — coresp.).

Triunghiularul organizat de 
clubul Steaua, care a primit vi
zita echipelor Hidrotehnica Șiret 
șl C.S. Botoșani, a dat cîștig de 
cauză sportivilor militari, învin
gători în cele două întîlniri : 7—3 
cu C. S. Botoșani șl 8—2 cu Hi
drotehnica Șiret Din formația 
Steaua s-au detașat prin buna 
lor comportare sportivii I. Safta,
N. Nițoiu, C Trofin, G. Blvo- 
laru șl I. Macavei.

Partida dintre C. S. Botoșani 
șl Hidrotehnica s-a încheiat cu 
succesul luptătorilor de la Boto
șani : 6—4. (N. COSTACHE —
coresp.).

întrecerile găzduite de Sala 
Construcția, care au reunit echi
pele I.M.U. Medgidia, C.S.M.-

A FOST ClȘTIGAT DE OSMAN
triplă închisă. Cursa a IH-a : 1. 
Sugiuc (Niță) ■ :27,9. Cota : cîșt. 
29, ev. 170 triplu I—II—III in- 
chi:- Cursa a iV-a ? 1. Rafia 
(Chiș) 1:34,2. Cuta : cîșt. 49, ev. 
43. Cursa a V-a : 1. Henrie (N.
I. Nicolae) 1:31.8; 2. Hurduc; 3. 
Sulița.u Cota : cîșt. —, ev. 60, 
ord. triplă 1380. Cursa a Vl-a : 
1. osman (Sudit 1:30,7. Cota : 
cîșt. 50 ev 177, triplu HI—V—VI 
5575. Cursa a VII-a : 1. Vers (Si- 
mion) i:30,7 : 2. Brădișor ; 3. Co
rint. Cota : cîst. 58, ev. închis, 
ord. triplă 727 triplu IV—V—VII 
1040. Cursa a VIII-a : 1. Sucitu 
(N. I. Nicolae 1:35.7 ț 2. Antarc
tica ; 3. Ramon. Cota : cîșt. 17, 
ev 125, ord triplă 400, tripilu 
VI—VII—VIII Închis. Cursa a 
IX-a 1 1. Cozmi (M. Ștefănescu) 
1.38,8 : 2. Meluțr Cota : cîst. 19, 
ev. 10. ord 7.

A. MOSCU

culeseu 8+43, Ionescu 14+2, la- 
cob 6+4, Uglai 16+11, David 18+ 
0, V. Constantin 10+18 pentru 
Dinamo, respectiv Miulescu 0+8, 
Frumosu 14+0, Zdrenghea 8+25, 
Birsan 2+3, Marinescu 10+9, Pa- 
naitescu 2+17, oczelak 11+4, Nea- 
gu 6+4, Vilcinschl 3+2, Scarlat 
8+0. Au arbitrat N. Ionescu — O. 
Vcstinian și I. Antonescu — N. 
Ionescu. (P. IO VAN). '

GRUPA 7-12
POLITEHNICA C.S.Ș. UNIREA 

IAȘI — RAM1RA BAIA MARE
1— 1: 99—101 șl 102—87. Prima 
partidă a avut un final pasionant, 
rezolvat in favoarea oaspeților 
prin transformarea a două arun
cări libere. A doua zi, gazdele au 
realizat o victorie clară. Coșge- 
teri: Moscalu 30+12, Mihăilescu 
25+32, Boișteanu 20+7, Takacs 
12+29 de la Politehnica, respec
tiv Dumitru 24+12, Popescu 16+7, 
Ciocian 15+20, Mara 10+19. Arbi
tri: N. Constantinescu — M. Rus. 
(AL. PlNTEA-coresp.).

FARUL C.S.Ș. 1 CONSTANTA
— ELECTROBANAT TIMIȘOARA
2— 0: 94—84 și 88—73. Constăntenii 
au obținut două prețioase victo
rii, fortînd recuperarea punctelor 
pierdute în primele etape ale 
campionatului, cînd au evoluat 
sub posibilități. (CH. GOLDEN- 
BERG-coresp.).

FEMININ, 
GRUPA 7-12

METALUL I.M.P.S. SALONTA
— VOINȚA BRAȘOV 1—1: 72—70 
șl 48—70. Pasionantă evoluție a sco
rului in primul meci; coșul vic
toriei a fost înscris de Cornelia 
Marchiș. Coșgetere: Balogh 19 + 
12, Brînda 13+9, Leitner 15+1 
de la Metalul, respectiv Hînda 
23+19, Jerebie 22+17, Menihart 
8+16. Arbitri : N. Gal șl D. Tto- 
fin. (I. GHișA-coresp.).

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE — 
COMERȚUL C.S.Ș. TG. MUREȘ
1—1; 83—72 șl 68—73. Ambele 
partide au fost echilibrate. Coș
getere: Sziics 26+20, Așteleanu 
23+23, Szenes 16+12 de la Mobi
la, respectiv Prăzaru-Mate 12+32, 
Sandor 16+13, Grunwald 19+10. 
(St. VIDA-coresp.).

AZI Șl MIINE, 
MECIURI RESTANȚE

Trei dintre partidele restante 
din etapele a Vl-a șl a VII-a ale 
Diviziei A se dispută azi și 
mllne : Politehnica Miine-Ener- 
gie București — Voința C.S.Ș. 2 
București (fem., grupa 1—6; jocu
rile au loc in sala Floreasca, azi 
la ora 10,30 și mîlne la ora 13), 
Politehnica C.S.Ș. Timișoara — 
C.S.U. Prahova Ploiești (f. 7—12) 
si C.S.U. T.A.G.C. Ind. Brașov — 
C.S.U. Balanța Sibiu (m., 7—12).

T.U.G. Craiova șl Construcția, 
au fost echilibrate și viu dispu
tate. Printr-o mobilizare mal 
bună, componenții formației or
ganizatoare au realizat două vic
torii la același scor : 7—3 atît 
cu C.S.M. Craiova, cît și cu 
I.M.U Medgidia. Din echipa în
vingătoare s-au remarcat A. 
Chelaru, S. Costache șl C. Pan- 
ciu. Sportivii din Medgidia l-au 
învins pe oraioveni tot ou 7—3. 
Trebuie să subliniem aportul la 
buna desfășurare a competiției 
al arbitrilor I. Ionescu (Reșița), 
Gh. Vîman (Pitești) și L Giulea 
(Constanța). (N. ȘTEFAN — co
resp.).

GALAȚI. Neprezentarea forma
ției Farul Constanța a făcut ca 
reuniunea din lpcalitate să se 
rezume la o singură întîlnire : 
eea dintre echina Dunărea Ga
lați șl C.S.M Suceava. La ca
pătul unor meciuri echilibrate, 
gălățenii au cîștigait la limită : 
5—4. (T. SIRIOPOL — coresp.)

TG. JIU. O singură partidă s-a 
disputat în localitate, cea dintre 
Cimentul Tg. Jiu și Prahova 
Ploiești (scor 6—4), formația 
Metalul IURT Lugoj neprezentîn- 
du-se la concurs. La fel a lipsit 
șl Muscelul Cîmpulung, de la 
Arad. (O. VILCEANU — coresp.).

BUZĂU. întrecerile din locali
tate au scos în evidență valoa
rea superioară a sportivilor de 
ia L.C. Dacia Pitești, învingători 
în trei partide : 8—2 cu Indus
tria Sîrmei Buzău. 7—3 cu Meta
lul București și 7—3 cu Turbo- 
mecanica Bucure +. Buzoienii au 
terminat la egalitate (5—5) cu 
Turbomecaniea șl au cedat cu 
(1—f? la Metalul (D. SOARE — 
coresp.).

SLATINA. Meciuri disputate, 
echilibrate. în reuniunea din lo
calitate, încheiate cu succesul e- 
chipei locale Aluminiu — A.S.A. 
Cluj-Napoca '1—4 șl 5—5 cu SI- 
MARED Ba’- Mare. Partida din
tre cele două echipe vizitatoare 
a fost cîștigată de A.S.A. Cluj- 
Napoca (8—2) Sportiv! eviden- 
țlați : D. Obrocea (Slatina), Gh. 
Banu (Cluj-Napoca) și O. Ro- 
mocea (Baia Mare). (C. BUGHEA 
— coresp?

• Luna noiembrie se încheie, 
oferlndu-le particlpantilor posibi
litatea de a-și încerca șansele la 
una dintre cele mal îndrăgite șl 
avantajoase acțiuni cu caracter 
aparte, care de obicei întrunește 
un mare număr de sufragii. Este 
vorba de o nouă TRAGERE MUL
TIPLA LOTO care se organizea
ză duminică. 29 noiembrie 1987, 
cu o bogată paletă de cîștiguri. 
constînd în autoturisme „Dacia 
1300", excursii în U.R.S.S. șl o 
largă sultă de cîștiguri în nume
rar. Reamintim că la o TRAGE
RE MULTIPLA LOTO se proce
dează la extragerea a nu mai

i; Orașe mici, an

O ECUAȚIE FĂ: 
1 u

| In seria a doua a Diviziei B la handbal 1 
1 c-ulin, Comerțul Sînnicolau Mare e „franc 
1 Are 30 de puncte, față de 25 următoarea
‘ sață, Minaur II Cavnic (oare nu are drep 
, promovare) și trage din răsputeri să i-nti 
i anul în prima divizie. Va reuși sau nu, pîi 
1 final mai este, vom trăi și vom vedeș; dar 
! bule să ne mărturisim admirația pentvJ- c< 
i realizat pînâ acum. Este meritul oamenilc 
1 acolo că, pe fondul interesului general de 
' se bucură handbalul pe plaiurile bănățene 
i reiușit să alinieze o echipă competitivă, car 
8 se mulțumește ©u o simplă prezență, aeol 
J „B“, ci aspiră la Divizia A, conștienți totu 
i viața e mai aspră în tovărășia Stelei, a lu
• namo sau Minaur, ba chiar și a Poliței 
[ vecine, decît în ambianța Diviziei secunde.
• Cum s-a ajuns aici ? Am înțeles că la S 
[ colau Mare, mai exact la echipa de handba 
i merțul, componentele ecuației performanțe
• sînt... necunoscute, ele rezolvînd armonios 
[ mula. O atmosferă propice, entuziastă, în
i formației, materializată în sprijin moral și
• terial și avînd ca factor prim pe însuși pj

Campionatele de

ȘAPTE VICTORII
I-ată  amănunte de la pat-tidele 

etapei a V-a a Campionatelor 
republicane de volei.

FEMININ

RAPID BUCUREȘTI — OLTCIT 
CRAIOVA 2—3 (—11,—9, 8, 4, —10). 
Partida derby a avut o evoluție 
Identică — atît ca scor general, 
cit și la seturi — ou cea din 
etapa precedentă dintre Flacăra 
Roșie șl Rapk numai că atunci 
feroviarele au cîștigat, iar acum 
au pierdut pe teren propriu, spre 
deziluzia unui public numeros. 
Meciul care a durat aproape 
două ore, a fost extrem de dis
putat și spectaculos. Rapid a 
condus cu 11—9 (în primul set) 
și 8—4 (în ce de-al doilea), dar 
ambele au fost cîștlgate de către 
jucătoarele cralovene, mai teh
nice, mai lucide. cu un joc mai 
laborios și combinativ. La 2—0 
pentru oaspete, rapldistele și-au 
revenit și. printr-o mobilizare 
exemplară (au condus în setul 3 
cu 9—0, iar în cel de-al patru
lea cu 13—3), au refăcut handi
capul și au egalat situația la se
turi. Se părea că Rapidul se în
dreaptă spre victorie, mal ales 
că în setul decisiv a condus cu 
10—6, dar nu - mai putut ține 
ritmul (inconstanța șl pregătirea 
insuficientă au ieșit în evidență 
sl la începutul partidei), permi- 
țînd jucătoarelor oltene (mal ex
perimentate) să refacă punctele 
și să se detașeze în cîștigătoare, 
grație jocului fo irte bun prestat 
de întregul sextet antrenat de 
Marian Giurgițeanu. S-au deta
șat, în special Lucreția Mirea, 
Roxana Oprea. Liliana Herme- 
neanu și Marinei» Buzdugan. De 
la învinse au corespuns (partial) 
Cristina Anton, Daniela Buhlea 
și Tanța Codrea. A arbitrat cu
plul O. Pop (bine), I. Costiniu 
(foarte bine). (Gheorghe DEDIU).

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — DACIA C.S.S.U. PI
TEȘTI 3—0 (3 13, 0). Joc frumos, 
care a scos în evidență supe
rioritatea campioanelor, terminat 
în numai 55 minute. In primul 
set, craiovencele au realizat 13 
puncte consecutiv. Setul al doi
lea a fost cevi mal echilibrat, 
ou „egalurl" la 3, 9 șl 10. Al trei
lea însă — tot cu egalități pe 
tabela de marcaj (la 6, 7 și 8) — 
a consfințit o victorie meritată. 
Evidențiate : Ioana Cotoranu. Mi
rela Cazangiu, Mtrela Bojescu

ÎN D!
(U), Corin 
pesou (D) 
tin eseu — 
GURGUI,

DINAMC 
3—0 (5. 
le-au fost 
mihuite p< 
printr-un 
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nice, bloc 
surprins 
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Ani Ene, 
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CAMPION

FINALA FEMININĂ

LA ȘAH
BUCUREȘTI. — tn campio

natul republican feminin de 
șah, după 8 runde, în clasament 
conduce Gertrude Baumstairk cu 
6 p. urmată de Gabriela Stan- 
ciu și Ligia Jicman cîte 5,5 p, 
Eugenia Ghindă și Margareta 
Mureșan cu cîte 5 p, Mariana 
Duminică 4,5 p etc. Rezultate 
din runda de aseară: Duminică 
— Baumstark 0—1 ; Ganz — 
Bădulescu 0.5—0,5: Boicu — 
Popescu 1—0 : Chiricuță — Kos
ma 1—0: Jicman — Stroe 1—0; 
Mureșan — Ghindă 0,5—0,5 ; 
Caravan — Stanca 0—1; Stan- 
ciu — Kun Minescu 1—0. As
tăzi fiind zi de repaus, cam
pionatul se reia miercuri.

(Ur
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ABMIMSI IM HA DI SUI 1010 PROIVO
puțin de 72 de numere, în cadrul 
a 8 extrageri „legate" cîte două, 
cu posibilitatea obținerii de cîș
tiguri șl pentru 3 numere din 18 
extrase. De precizat că cele mai 
avantajoase bilete sînt cele In 
valoare de 25 de tel, care parti
cipă la toate extragerile șl au. 
prin urmare, acces la toate cele 
14 categorii de cîștiguri. Desigur 
că se pot juca variante in cote 
de 25%, însă este important de 
notat că mai multe variante ju

cate însea 
se de rei 
procurare: 
favorite t 
bătă, 28 r
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lortive mari

ECUNOSCUTE
f Oncu, cîndva fotbalist la Timișoara ", 
enior tînăr, priceput și dorni-c de aflr- 
ictor Țîmpu, fost elev al lui Constantin 
„Poli" ; doi oameni do nădejde, Benia- 

xaonete și Eduard Haim, președintele 
ie handbal ; un colectiv de jucători ho- 
să facă o treabă“ între ei aflîndu-se 
e Pleșca („un inter de temut*),  Viorel 
liodrag Iancovici și Edgar Sipoș. Și mai 

formula ecuației sala de sport, cu 700 
rl, excelentă pentru pregătire și compe- 
iblic ? ,,Tăt natul — cum ne spunea un

• MI1NE, LA ARAD, ROMA
NIA — SAN MARINO. Stadionul 
Strungul din Arad va găzdui 
miine, de la ora 12,30, partida 
retur dintre selecționatele U.E.F.A. 
’90 ale României și San Marino, 
din cadrul Campionatului Euro
pean de juniori B. Cu două săp- 
tăminl în urmă, pe stadionul 
Serravalle din San Marino, ti
nerii noștri jucători au cîștigat 
cu scorul de 6—2.
• REPROGRAMAREA ETAPE

LOR DIVIZIEI A. Ultimele cinci 
etape ale turului campionatului

SERIA I

Constructorul Iași — A.S.A. 
Explorări Cimpulung Moldove
nesc 0—0, Metalul Rădăuți — 
TEPRO Iași 2—0 (0—0), Avintul 
Frasin — Zimbrul Șiret 10—0 
(5—0), Metalul Botoșani — Ce
tatea Tg. Neamț 0—2 (0—1), Chi
mia Fălticeni — Electro Botoșani
2—0 (1—0), Steaua Minerul Vatra 
Domei — Relonul Săvinești 4—0 
(2—0), I.T.A. Celuloza P. Neamț
— Minerul Gura Humorului 1—1 
(0—0), Aurora Tg. Frumos — 
Carpați Gălănești 1—1 (1—0).

Pe primele locuri in clasament, 
dună etapa a Xll-a: 1. EXPLO
RĂRI CIMPULUNG 31 p (34—4),
2. Chimia Fălticeni 25 p (30—9),
3. Constructorul Iași 23 p (23— 
15)... pe ultimele locuri: 15. Mi
nerul Gura Humorului 10 p 
(19—18), 10. Electro Botoșani 8 p 
(7—23).

SER4A A Il-a

Aripile Bacău — Petrolul Mol- 
nești 2—0 (1—0), Textila Buhușl
— Constructorul Hidrotehnica
Focșani 2—1 (0—1), Unirea Ne
grești — C.S.M. Borzești 2—6 
(0—0), MECON Mun. Gh. Gheor- 
ehiu-Dej — Luceafărul Adjud
2—0 (1—0), Proletarul Bacău —
Mecanica Vaslui 2—0 (1—0), La
minorul Roman — Minerul Co- 
mănești 1—0 (0—0), Moldosin Vas
lui — Steaua Mecanica Huși — 
Întrerupt In mln. 56 la 1—1, Fo
rests Gugeștl — Partizanul Ba
cău 2—0 (1—0) • Mecanica Vas
lui — MECON Gh. Gheorghlu-Dej 
2—0 — meci contînd pentru eta
pa a Xl-a.

Pe primele locuri: 1. ARIPILE 
BACAU 31 p (24—5), 2. Mecanica 
Vaslui 23 p (21—17), 3. MECON 
Gh. Gheorghlu-Dej 22 p (24—11),
4. Petrolul Moineșll 22 p (22—12)... 
pe ultimele locuri: 15. Moldosin 
Vaslui 9 p (15—31) — din 11 
jocuri, 16. Constructorul Focșani 
6 p (8—27).

SERIA A III-a

Metalul Mangalia — Arrublum 
Măcln 4—0 (2—0), CONPREF con
stanța — Laminorul Viziru 2—0 
(1—0), I.M.U. - C.S.S. Medgidia
— Victoria I.R.A. Tecuci 2—1 
(2—1), S.N.-C.S.ș. Tulcea — Mi
nerul Mahmudia 3—0 (1—0), Pro
gresul Isaccea — Chimia Brăila 
2—1 (0—1), D.V.A. Portul Galați
— Cimentul Medgidia 6—2 (5—1),
C.S. Progresul Brăila — Dunărea 
C.S.U. Galați 0—1 (0—1), Gloria
Galați — Portul Constanța 2—1 
(2—0).

Pe primele locuri: 1. METALUL 
MANGALIA 32 p (27—7), 2.1.M.U. 
Medgidia 23 p (20—10), 2. Dună
rea Galați 22 p (33—14) — pena
lizată cu 2 p, 4. Gloria Balati 22 
p (19—12)... pe ultimele locuri :
15. Portul Constanța 11 p (Il
ls), 18. Minerul Mahmudia 4 p 
(6—31).

SERIA A IV-a

Dunărea Călărași — Chimia 
Buzău 5—0 (1—0), ISCIP uimenl 
— Petrolul Roata de Jos 1—0 
(1—0), Olimpia Slobozia — Unirea 
Urziceni 2—3 (1—1), Victoria Tăn- 
dărei — Metalul Buzău 3—1 (2—0), 
Carpați Neboiu — Petrolul Berea
3—0 (1—0). Victoria Munteni Bu
zău — Viitorul Chlrnogl 3—2 
(0—0). A.S.A Buzău — F.C.M. 
Dunăreană Giurgiu 5—0 (2—0), Uti
late Gre’e Giurgiu — Ș.N. Olte
nița 2—1 (0—1).

Pe primele locuri: 1. DUNĂ
REA CALARASI 31 p (42—8), 2. 
Unirea Urziceni 27 p (27—14), 3.

— și în primul rînd... gazetarii Ei 
n aflat că „gazetarii" sînt un grup de 
1 care-și notează amănunțit, ca pentru 
la fiecare meci, elementele importante: 
cînd a marcat, a ratat, a dat pasă ca 
tau nu, să aibă arftrenorul Țîmpu „pe 
u cînd face analiza cu echipa, 
tnnicolau Mare, așadar, „handbalu-i 

chiar dacă coexistă cu fotbalul, acesta 
ia C. Iată, deci, că se poate.
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In meciurile de azi ale Diviziei A

LA ORDINEA ZILEI: EFICACITATEA

DINAMO VIITORUL BACAU — 
STEAUA BUCUREȘTI 3—3 (—12,
5, —12, 11, —ÎL,. Spectatorii lo
calnici care au umplut pînă la 
refuz tribunale Sălii Sporturilor, 
au admirat un joa de mare spec
taculozitate, cu multe reușite 
tehnico -tactice in care băcăua
nii s-au ridicat adesea la nivelul 
campioanei. Prin joc rapid, corn- 
binatlv la fileu șl blocaj bun. 
Remarcați : Drăghici, A. Dumitru, 
Danilcscu Ion (D), Ionescu, con
stantin, Dascălu, Nica, Spinu (S). 
Arbitri : S. Popescu — F. Scor- 
țaru. (F. FILIOREANU, coresp.).

c.s.u. sanatatea oradea 
— DINAMO BUCUREȘTI 2—3 
(—5, 6, —5 3, —7). Meci extrem 
de disputat, care a durat aproa
pe trei ore, cu o evoluție de 
scor contradictorie, de neînțeles, 
am spune. De ambele părți au 
existat momente de joc foarte 
bum. alternate cu altele în care 
s-au produs numeroase greșeli. 
Mai buni au fost : Teleagă, Ră- 
duță, Strauff (C.S.U.). Drăgușin, 
Vrîncuț Căta-Chițiga (D). (V.
SERE, coresp.).

C.S.M.U. SUCEAVA — A.S.A. 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
3—2 (7, 12, —14, —14, 13). victorie 
obținută cu greu, cu seturi câș
tigate ,,pe muchie de cuțit". E- 
vldențiați : Mîndru, Mogoș (S), 
Sînpetran, Săniuță (Tg. M.). Au 
arbitrat D. Vasile — C. Antono- 
vlci. (I. M1NDRESCU, coresp.).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
TRACTORUL BRAȘOV 0—3 (—3, 
—1, —9). Cu banale greșeli de 
serviciu și preluări defectuoase, 
timișorenii au u-șuirat mult pe 
brașoveni în obținerea unei vic
torii in deplasare Au arbitrat : 
D. Rotaru — V. Dușă. (C. 
CRETU, coresp.)

RELONUL SAVNEȘTI — UNI
VERSITATEA C.F.R. CRAIOVA
3—1 (—13, 9, 13, 15). Joo foarte 
frumos, cu momente dramatice 
în evoluția scorurilor, în care 
gazdele au obținut două puncte 
prețioase în fața unui adversar 
care știe să cîștise și în depla
sare. Remarcați : Vițelaru, Șo- 
fron, Dumitrache, Popa (R), Sto- 
ian, Iuhasz (U). Au arbitrat : R. 
Farmuș — D. Delcea. (N. MAR
CH, coresp.).

41 Miine. miercuri, în nouă o- 
rașe din țară se desfășoară cea 
“e a șasea etapă (intermediară) 
a campionatelor naționale.

(ALE DE GIMNASTICA - JUNIOARE I
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Popa (CSȘ 7 Dinamo) 37,725, I 
Cristina Oros (CSȘ 7 Dinamo) | 
37,025, Loredana Nlculescu (CSȘ 
Cetate) 36,65. Corina Iblș (C.S.Ș. . 
Triumf) 36,60, Alexandra Popa I 
(CSȘ sibiu) 36.50, Daniela Popa I 
(CSȘ Sibiu) 36,375 ; primele clasa
te pe aparate, sărituri: Oros, ■ 
Florentina Cîmpureanu (CSS O- I 
nești). Ibiș ; paralele : E. Popa, | 
Oros, Corina Crețu (CSȘ 2 Buc.); 
bîrnă: A. Popa, lullana Ionescu ■ 
(S.c. Bacău). E. Popa: sol: E. I 
Popa, Oros. Nlculescu; cat. I, I 
individual compus: Cecilia Mar- 
tlnaș (SC Bacău) 37,825, Cătălina a 
Bucur (CSȘ Triumf) 37,60, Iulia- I 
na Filîp (CSS Onești) 37,525, Fe- ■ 
licia Feier (CSS Cetate) 37,125.
Corina Popa (CSȘ Sibiu) 37,10, ■
Tabita Veres (CSS Onești) 36.55; I 
primele clasate pe aparate, sărituri: a 
Martinaș, Filip, Bucur; paralele: 
Martinaș, Bucur. Filip; bîrnă : | 
Popa, Martinaș, Bucur; sol: Fi- I 
lin, Martinaș. Feier; maestre, in- • 
dividual compus: Lăcrămioara
Filin (CSȘ Onești) 38,30, Lumini- ■ 
(a Mureșan (CSȘ Cetate) 37,95, I 
Gabriela Gheorghe (Petrolul) ■ 
37,475, Liliana Stanciu (CSȘ Tri
umf) 37.175: primele clasate pe I 
aparate, sărituri: Gheorghe, Mu- I 
reșan. Stanciu; paralele: Filip, ■
Gheorghe, Stanciu; bîrnă: Filip, 
Muresan, Gheorghe; sol: Filip, ■
Stanciu. Gheorghe. J

• CÎȘTIGURILE TRAGERII I 
’4ÎA PRONOEXPRES DIN 18 NO- ■ 

IEMBRIE 1987. Cat. 1:1 va- 
șan- ri-antă 25% — autoturism „Da- I 

entru da 1300“ (70.000 lei); cat. 2: 7 | 
’ețrie variante 25% a 5.414 lei; cat. 3:
slra' 39,75 a 953 lei: cat. 4: 109,00 a I

348 lei; cat. 5: 212,25 a 200 lei; I 
de cat. X: 204.00 a 200 lei; cat. Z: * 
nu 3. 598,75 a 100 lei. REPORT LA . 

izorițe CATEGORIA 1 : 53.841 lei. Par- I 
’u a- ticipantul Oancea Ion din Bucu- I 

(dar rești a cîștigat un autoturism .
„Dacia 1300“ (70.000 lei). |
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După avanpremierele din final 
de săptămînă, care au produs șî 
surpriza ne-victoriei Sportului 
Studențesc, axată, se pare, doar 
pe duelurile ... europene, astăzi 
se desfășoară o etapă de șapte 
jocuri, din care se desprinde, ca 
mai întotdeauna, „duelul" de la 
distanță Steaua — Dinamo, de 
astă dată piesele negre revenind 
steliștilor.

La Craiova, deci, Steaua vizea
ză din nou victoria, pentru a-și 
păstra poziția de lider — o pozi
ție pe care se va putea afla și 
în cazul unui meci egal.

Dinamo pare să aibă o misiu
ne mai ușoară în fața lui „U“, 
care. însă, joacă mai bine în de
plasare. Dinamoviștii (care au 
forțat pregătirile în perioada de 
întrerupere: 6—1 la Focșani, 1—0 
la Galați, cu Oțelul, și 4—2 la 
Pitești, cu F.C. Argeș) păstrează 
prima șansă.

Interesant meciul de la Sucea
va, în care Rapid, cu o echipă 
dispusă pentru contraatac, va în
cerca să mal refacă din terenul 
pierdut pînă acum. Totuși, va
rianta nr. 1 e Suceava.

La Bacău, localnicii nu se in
cintă cu ideea că hunedorenil 
sînt vulnerabili în deplasare. In 
perspectivă, un meci strîns.

La Moreni, Flacăra întîlnește 
un adversar tenace, dar pe care

PROGRAMUL $| ARBITRII
PARURI I OR DE MIINE

DIN D1V1LIA D
SERIA I : F.C. Constanța — 

Prahova C.S.U. Ploiești : T. 
Chelu (Giurgiu), Politehnica Iași
— Șiretul Pașeam : L Deculescu 
(Caracal), Petrolul Brăila — cea
hlăul P. Neamț : D. Busuioc 
(Craiova). Inter Vaslui — Gloria 
Buzău : M. Dragu (Galați), Me
talul Plopeni — C.s. Botoșani : 
M. Bădici (Caracal), F.C.M. Delta 
Dinamo Tulcea — FEPA ’74 Blr- 
lad : N. Milea (București), Olim
pia Rm. Sărat — Unirea Focsani: 
I. Tărcan (Tg. Mureș). Unirea 
Slobozia — F.C.M. Progresul 
Brăila : R. Petrescu (Brașov),
C. F.R. Pașcani — Steaua Mizil : 
M. Salomir (Cluj-Napoca).

seria A Il-a : Sportul ,,30 De
cembrie” — Chimia Rm. vîleea: 
A. Cuzmanovici (Reșița), C.S.M. 
Pandurii Tg. Jiu — C.S. Tîr- 
goviște : I. Moise (Buzău), Spor
tul Muncitoresc Caracal — Trac
torul Brașov : P. Buhalău (Ba
cău), Inter Sibiu — Mecanică 
Fină București : N. Bițin (Sa
lon ta), I.C.I.M. Brașov — Jiul 
Petroșani : A. Moroianu (Plo
iești) Metalul București — 
Sportul Muncitoresc Slatina : V. 
Cenușe (Constanța) — stadionul 
Metalul, Progresul Vulcan Bucu • 
reștl — Electroputere Craiova :
D. Pura (Dej) — stadionul Vo
ința, A. S. Drobeta Tr. Severin
— Autobuzul București : L. 
Gytrre (Satu, Mare), Eleetromureș 
Tg. Mureș — Gaz Metan Mediaș: 
V. Banu (Ploiești).

SERIA A IlI-a : Gloria Bistrița
— Metalul Bocșa : M. CaDstru 
(Botoșani). Olimpia I.U.M. Satu 
Mare — Chimica Tîrnăveni : M. 
Daraban (Clsnădie), Dacia Meca
nica Orăștie — Strungul Arad : 
D. Boiintiș (București), Armătura 
Zalău — C.S.M. Reșița : V. Onu 
(Predeal), F.C. Maramureș Bala 
Mare — A. S. Paroșeni Vulcan : 
M. Liră (București). Gloria Re
șița — Miner.1 Baia Sprie : E. 
Mustață (București). U. T. Arad
— F.C. Bihor Oradea : A. Mustă- 
țea (Pitești) A.S.A. Progresul 
Timișoara — Victoria F.I.U.T. 
Cărei : R. Mușat (București), 
Sticla Arieșui Turda — C.I.L. 
Sighet : M. Doncea (București).

Partidele vor începe a ora 14.

PLENARA COMISIEI MUNICIPALE
Joi 26 noiembrie, la ora 16, în 

sala I.S.B. din str. Berzei va a- 
vea loc plenara comisiei de fot
bal din cadrul C.M.E.F.S. Bucu
rești. Pe ordinea de zl a plena
rei figurează analiza activității 
comisiei respective In anul 1987 
și dezbaterea măsurilor pentru 
Îmbunătățirea acestei activități 
în 1988.

La lucrările plenarei vor parti
cipa membrii comisiei sl ai sub
comisiilor sale, membrii colegi
ilor municipale de antrenori sl 
arbitri, reprezentanții cluburilor 
șl asociațiilor sportive cu secții 
de fotbal, președinții secțiilor, 
delegații echipelor, antrenorii, 
instructorii, arbitrii, observatorii 
șl membrii comisiilor de fotbal 
din sectoarele Capitalei.

ANUNȚ
Oficiul județean de 

turism Prahova — Si
naia anunță că în data 
de 3 decembrie 1987 va 
avea loc la sediul din 
Sinaia al O.J.T. Prahova 
examenul de atestare șî 
rcatestare a monitorilor 
de schi care vor activa 
în sezonul de iarnă 
1987—1988.

Informații suplimenta
re ia telefon 973/14751 — 
int. 106 sau 346. 

l-a învins în returul campiona
tului trecut la... Brașov. Să fie 
setea de revanșă a echipei iul 
ștefănescu um motiv de echili
bru? Nu este exclus...

La Tg. Mureș, A.S.A. va juca 
pentru marea sa nevoie de punc
te. Oțelul are, de partea sa, li
niștea echipei care și-â îndepli
nit pînă acum planul. Iar aceas
tă relaxare ar putea să producă 
un joc egal...

La Pitești, fâvorițl sînt elevii 
Iul Halaglan, dai- Petrolul, care 
pare să-și fi revizuit atitudinea 
față de... spiritul ofensiv fără a- 
coperire, încearcă o remiză. Di
ficil, totuși....

In concluzie, o etapă cu reper
cusiuni probabile pentru ambii 
poli al clasamentului.

In ceea ce ne privește, să spe
răm că fotbaliștii noștri vor în
cerca o sporire a eficacității, de- 
monstrind astfel că „lecția viene- 
ză“ n-a fost uitată.

ȘTIRI 9 ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI • ȘTIRI

DIVIZIA C - REZULTATELE ETAPEI A Xll-a
• Metalul Mangalia continuă să fie singura echipă neînvinsă • 
Deși a pierdut, Metalul Mija conduce in grupa... bucurețteanâ • 
Scorul etapei : Avintul Frasin — Zimbrul Șiret 10-0 I • Cei mai 
autoritari lideri : Aripile Bacău, Explorări Cimpulung Moldovenesc, 
Metalul Mangalia și Unirea Alba Iulia • „Duel" pasionant intre 
Progresul Odorhei și Mecanica Bistrița pentru șefia seriei a Xl-a 

. • Joi se dispută etapa următoare

Pentru prima manșă din „optimile" Cupel U.E.F.A.

SPORTUL STUDENȚESC PLEACĂ ASTĂZI LA VERONA
în cursul acestei dimineți, e- 

chipa Sportul Studențesc ur
mează să plece pe calea aeru
lui, în Italia, pentru meciul 
din prima manșă a optimilor 
de finală din Cupa U.E.F.A., 
cu puternica formație Hellas 
Verona. După partida de cam
pionat, de stmbătă, cu „Poli" 
Timișoara, studenții bucureșteni 
au avut duminică un program 
de recuperare. Ieri, ei au efec
tuat, la Snagov, două antrena
mente complexe. După cum se

Diviziei A se vor disputa astfel: 
28—29 noiembrie — etapa a 13-a; 
2 decembrie — etapa a 14-a; 8 
decembrie — etapa a 15-a; 13 de
cembrie — etapa a 16-a șl 17 de
cembrie — etapa a 17-a. La 20 
decembrie se va disputa restan
ța Corvlnul Hunedoara — Spor
tul Studențesc. Sîmbătă 28 no
iembrie sînt programate două 
meciuri : Steaua — C.S.M.
Suceava șl Rapid — Dinamo, din 
cadrul etapei a 13-a, restul me
ciurilor avînd loc duminică 29 
noiembrie.

Utilaje Grele Giurgiu 20 p (20— 
17)... pe ultimele locuri: 15. Me
talul Buzău 10 p (8—14), 16 Du
năreană Giurgiu 9 p (12—23).

SERIA A V-a

IUPS Chitila — Metalul Mija 
2—1 (1—1), Chimia Găești — E- 
lectrica Titu 1—0 (1—0), I.M.G. 
București — C.F.R.-B.T.A. Bucu
rești 2—0 1—0), Tehnometal Bucu
rești — Danubiana București 1—2 
(0—1), Viscofil București — Avi
cola Crevedia 1—0 (0—0), Minerul 
Șotînga — Petrolul Tîrgoviște 2—0 
(1—0), Abatorul București — Au
tomatica București 1—0 (1—0), Ci
mentul Fleni — MECON Bucu
rești 2—1 (1—1).

Pe primele locuri: 1. METALUL 
MIJA 26 p (21—8), 2. Automatica 
București 24 p (32—13), 3. IUP3 
Chitila 22 p (26—15)... pe ultime
le locuri : 14. Danubiana Bucu
rești 11 p (18—22), 15. Cimentul 
Fieni 11 p (11—27), 16. Tehnome
tal București 9 p (6—17).

SERIA A Vl.a

ROVA Roșiori — Dacia Pitești 
0—2 (0—1), C.F.R. Craiova — Au
tomatica Alexandria 1—0 (0—0), 
Muscelul Cimpulung — Progresul 
Băileștl 8—0 (2—0), Chimia Vic
toria Tr. Măgurele — Viitorul 
Drăgășanl 5—0 (3—0), Recolta 
Stoicăneștl — Constructorul T.C.L 
Craiova 2—1 (1—0), Progresul Co
rabia — Dacia Metalul Rm. Vil- 
cea 1—0 (1—0), I.O.B. Balș — E- 
lectronistul Curtea de Argeș 1—0 
(1—0), Unirea Pitești — Textil» 
Roșiori 1—0 (1—0).

Pe primele locuri: L DACIA 
PITEȘTI 28 n (27—8), 2. Automa
tica Alexandria 24 p (13—3), 3. 
Muscelul Cimpulung 19 p (I®- 
12)... pe ultimele locuri: 14. Pro
gresul Băileștl 14 p (9—17), 10.
Recolta Stoicăneștl 14 p (9—20),
16. C.F.R. Craiova 11 p (10—20).

SERIA A VII.a

Metalurgistul Sadu — Minerul 
Motru 0—1 (0—0). C.S.M. Caran
sebeș — C.F.R. Victoria Caranse
beș 0—0, Minerul Oravița — Mi
nerul Rovinar! 5—1 (2—1), Auto- 
mecanica Reșița — Metalul Oțe- 
ta Roșu 2—0 (2—0). Termoeon- 
structorul Drobeta Tr. Severin — 
Dierna Orșova 1—0 (0—0), Meca
nizatorul Simian — Petrolul Tlo- 
leni 1—0 (0—0). Minerul Anina — 
C.S.M. Lugoj 1—0 (1—0), Minerul 
Mătăsari — Minerul Moldov» 
Nouă 2—0 (1—0).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
MOTRU 23 p (30—6), 2. C.S.M.
Caransebeș 22 p (23—13), 3. C.F.R. 
Caransebeș 21 p (22—11), 4. C.S.M. 
Lugoj 21 p (21—131... ne ultimele 
locuri : 14. Metalul Otelu Roșu 
12 (12—14). 15. Minerul Rovlnarl
12 p (11—23). 16. Metalurgistul Sa
du 9 p (7—18).

SERIA A VlII-a

Unirea Tomnatic — Vagonul Ă- 
rad 3—1 (2—0). Recolta Salonta
— înfrățirea Oradea 1—0 (0—0), 
C.F.R. Timișoara — Strungul 
Chisineu Cris 4—0 (0—0), Unirea 
Valea lui Mihai — Șoimii Llpova
3—0 (2—0). A.S. Sinmartlnul Sîr- 
besc — Minerul Suneuius 0—2 
(4—1), Otelul Or. dr. Petru Gro
za — Gloria Beius 1—0 (t—0). Mo
torul T.M.A. Arad — Auto Vul
can Timisoara 4—1 - (3—0). U.M. 
Timișoara - Unirea Sînnieolau 
Mare 7—1 (2—1).

Pe nrimele tocuri: 1. UNIREA 
TOMNATIC 28 p (30—18), 2. 

știe, în meciul de la Verona nu 
vor putea juca Iorgulescu și 
Munteanu II, pentru cumul de 
cartonașe galbene. în aceste 
condiții, vor fi utilizați Cristea, 
pe postul de „libero" șl Ciucă, 
pe acela de fundaș stingă. Din
tre ceilalți jucători, portarul 
Voicilă este indisponibil (re
zerva lui Cristian urmînd a 
fi în această situație, Răzvan 
Lucescu). Iar Bozeșap I a fost 
supus, săptămînă trecută, unei 
intervenții chirurgicale ; dar ei 
se simte bine și, după toate 
probabilitățile. își va relua lo
cul in linia de mijloc a „alb- 
negrilor". Astă seară, la lumi
na reflectoarelor, jucătorii 
Sportului Studențesc vor efec
tua un antrenament de acomo
dare pe stadionul Bentegodi din 
Verona, același pe care se va 
disputa și partida de mîine 
seară. Duminică, Verona a în
trecut, în campionat, pe Pes
cara cu 2—0, partida fiind ur
mărită și de antrenorul Paul 
Cazan. Intîlnirea va fi condusă 
de o brigadă de arbitri din El
veția, avîndu-1 la centru pe 
P. Sandoz.

C.F.R. Timișoara 24 p (28—7), 3.
Vagonul Arad 24 p (22—13)... pe 
ultimele locuri: 15. Unirea Valea 
lui Mihai 13 p (13—27). 16. Mine
rul Șuncuiuș 12 p (17—26).

SERIA A IX-a

Minerul Sărmășag — Minerul 
Cavnlc 3—1 (1—0), Minerul Bă-
luț — IZOMAT Șimleul Silvaniel 
2—1 (1—0), cuprom Baia Mare
— Minerul Borșa 2—1 (1—1), La
minorul Victoria Zalău — Olim
pia Gherla 2—0 (1—0). Motorul
1. R.A. Cluj-Napoca — Minerul 
Bălța 4—1 (0—0) Industria Sîrmel 
Cimpia Turzîl — Steaua C.F.R. 
Cluj-Napoca 1—0 (0—0), Oașul 
Negrești — Minerul Turț 2—3 
(2—0), Someșul Satu Mare —Chi
mia Tășnad 2—1 (2—0).

Pe primele locuri: 1. MINERUL 
CAVNIC 29 p (26—7) — penalizată 
cu 2 p, 2. Industria Sîrmel Cj 
Turzli 24 p (26—10), 3. Someșul 
Satu Mare 22 p (28—20), 4. Mine
rul Sărmășag 22 p (29—22)... pe 
ultimele locuri: 15. Minerul Bor
șa 10 p (16—27), 16. Motorul CIUj- 
Napoca 8 p (11—19).

SERIA A X-a

Metalul Aiud — Unirea Alba 
Iulia 2—3 (2—2), I.P.A. Sibiu — 
Nitramonia Făgăraș 4—1 (0—#),’ 
C.F.R. Simeria — C.S.U. Meca
nica Sibiu 3—1 (2—0), Mureșul 
Deva — Automecanica Medias 
2—1 (1—1), Metalurgistul Cuglr — 
Tîrnavele Bla1 1—0 (1—0), Textila 
Cisnădie — Aurul Brad 1—2 
(1—2), Minerul Lupenl — Mine
rul Știința Vulcan 2—1 (2—1). Me
canica Alba Iulia — Carpați 
Mîrșa 5-0 (3-0).

Pe primele locuri: 1. UNIREA 
ALBA IULIA 33 p (36—10), 
Mureșul Deva 26 p (18—9), 3. Mi
nerul Lupenl 22 p (18—12), 
r.P.A. Sibiu 22 p (26—13)... pe ul
timele locuri s 15. Mecanica Alba 
Iulia 11 p (16—24), 16. Tîrnavele 
Blaj 7 p (12—27).

SERIA A Xl-a

Mecanica Bistrița — Unirea 
Cristuru Secuiesc 1—0 (1—0),
Progresul Odorhei — Chlmfores* * 
Năsăud 4—0 (2—0), Avintul Re
ghin — Viitorul Gheorgheni 3—• 
(2—0), Laminorul Beclean — Me
talul Reghin 3—0 (2—0). Minerul 
Rodna — Oțelul Reghin 2—0 (1—0), 
Lacul Ursu Sovata — Metalul Si
ghișoara 4—0 (2—0), Metalotehni- 
ca Tg. Mures — Minerul Bălani 
1—0 (1—0) Hebe Sîngeorz BăJ
— Mureșul Luduș 2—9 (0—0).

Pe primele locuri! L PRO
GRESUL ODORHEI 30 p (31—12);
2. Mecanica Bistrița 29 p (39—8),’
3. Avintul Reghin 25 p (29—8)™ 
pe ultimele locuri: 14. Metalul 
Sighișoara 13 n (14—18). 18. Hebe 
Sîngeorz Băl 13 p (13—26), 16. La
minorul Beclean 11 p (13—22).

SERIA A XII-a

Petrolul Bălcol — Poiana Cfrn- 
plna 2—0 (0—0). A.S.A. Chimia 
Ploiești — IMASA Sf. Gheorghe 
9—0. Precizia Săcele — Cimentul 
Hoghlz 2—0 (1—0), Unirea Clmpi- 
na — Victoria Florei.-tl 3—1 (1—<)♦ 
Minerul Baraolt — Carpați Sina
ia 3—0 (2—0). Electro Sf. Gheon» 
ghe — Măsura Codlea 4—9 C—0)j 
Montana Sinaia — Metalul Tg, 
Secuiesc 2—0 (1—0). Minerul Fi- 
lipești — Carpatt Covasna 4—2 
<1—1).

Pe orfmele tocuri! L ELECTRO 
SF. GHEORGHE 25 p (24—6). 2j 
Poiana Cîmnlnă 20 p (21—10) — 
penalizată eu 3 o. 3. Victor!» Fio» 
resti 20 p (20—161. 4. Minerul Ba
raolt 20 p (16—14)... ne ultimele 
locuri 14. Cimentul Hoghlz 13 p 
(13—22), 15. Măgura Codlea 13 p 
(13—241. 19. Carnali Sinaia 13 p 
(11—24).

ETAPA URMĂTOARE — A 
un-» - SE VA DISPUTA JOI, 
26 NOIEMBRIE. ORA 14.

Rezultatele ne-an fost transmi
se de către eoresnondențll noștri 
voluntari din localitățile respec
tive.
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POPICARII NOȘTRI ÎNVINGATURI
In toate PROBELE

INTR-0 PARTIDA DIFICILA

Turneul Prietenia" la hochei

PLUSURI Șl MINUSURI

Cehoslovacia România 8-4
Cocheta arenă de popice Vo

ința din Capitală, bine pusă la 
punct, a găzduit sîmbătă și du
minică a 21-a ediție a presti
gioasei competiții internaționa
le de popice dotată cu „Trofeul 
Carpați". La startul celor trei 
probe din program (100 bile 
mixte femei, 200 bile mixte băr
bați șl dublu mixt) s-au aliniat 
sportivi din Bulgaria, Cehoslo
vacia, R. D. Germană, Iugosla
via, Polonia, Suedia, Ungaria șl 
România, în rîndurlle cărora 
s-au aflat nume de rezonantă în 
arena mondială.

Așa cum se anticipa, întrece
rile au fost interesante, viu dis
putate (trei din animatoarele 
turneului individual au fost de
partajate de manșele „izolate") 
cu realizări tehnice deosebite, cu 
schimbări de situații de la o

a fost preluată de mai experi
mentatul Vasia Donos cu 955 
pd. în schimbul următor, „des
chizătorul pîrtiei" în echipa na
țională, mureșanul Iile Hosu, 
notat la ultima bilă (a 200-a) cu 
8 popice, devine pentru un mo
ment lider cu 957 p d. pentru ca 
partenerul său, tînărul bălmă- 
rean Ern3 Gergely. să doboare 
din aruncarea 199 toate cele 9 
popice, iar din ultima doar 5, 
suficiente însă pentru a cuceri 
invidiatul trofeu, la o diferență 
de numai un punct — 958 p d. 
Singurul care putea depăși acest 
valoros rezultat ar fi fost noul 
promovat în lotul reprezentativ, 
bucureșteanul Leontin Popp, dar 
acesta ' a avut o neașteptată 
cădere în manșa finală, cînd a 
realizat doar 54 p d. la „izolate".

Duminică, antrenorii loturi-

Laureata celei de a 21-a ediții 
la dublu mixt

a „Trofeului Carpați" evoluind 
Foto: Nicolae PROFIR

CIUC, 23 (prin
telefon). Pe patinoarul din loca
litate au continuat întrecerile 
„Turneului Prietenia" la hochei 
pe gheață pentru echipele de 
juniori. în ziua a doua s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate :

Popovlci 1, Salomon
1, Z. Nagy 1, Voican 
1„ respectiv Livtdov
1, Dimitrov 1.

manșă la alta șl chiar palpitante, 
înregistrîndu-se rezultate de va
loare mondială. Spre satisfacția 
publicului, nota generală au da- 
t-o reprezentanții țării noastre, 
membrii loturilor naționale de 
seniori, care — aflați în cursa 
pentru titularizare în vederea 
C.M. de anul viitor, de la Buda
pesta — s-au prezentat în as
censiune de formă. „Capul de 
afiș" l-au deținut, bineînțeles, 
probele individuale, desfășura
te sîmbătă după-amiază. După 
ce Vesna Zunek (Iugoslavia) și 
Fercnche Hudomiet (Ungaria) 
și-au etalat calitățile, instaiîn- 
du-se în fruntea clasamentului, 
fiecare cu cite 441 p d, a intrat 
pe pistă mureșanca Elisabeta Al
bert. Punîndu-și în valoare bo
gatul bagaj de cunoștințe, ea a 
acționat cu precizie, în special 
la „izolate" (181), realizînd în 
final 469 p d. Cu toate că noua 
lideră dobîndise o performanță 
de excepție, rezultatul el a stat 
apoi în cumpănă pînă la ultima 
bilă a tinerei bucureștence Elena 
Bîrnaz, aflată in primul an de 
senlorat, care cu 468 p d 
la un pas de a produce marea 
surpriză. «

La fel de echilibrate au fost și 
jocurile masculine individuale, 
în care popicarii români, care 
au avut ca principali adversari 
pe reprezentanții R. D. Germa
ne, Ungariei și Poloniei, s-au 
angajat într-o pasionantă luptă 
pentru un loc pe podium. Mal 
întîi a condus talentatul bucu- 
reștean Silviu"Belivacă cu 943 
pd, iar apoi șefia clasamentului

a fost

lor reprezentative. Constantin 
Neguțoiu și Tudorache Buzea, 
au desemnat pe cîștlgătorii 
turneului individual în proba 
mixtă. Confirmînd bunele 
precleri, Elisabeta Albert 
ErnO Gergely au 
aceeași siguranță, 
nou pe cea mai 
tă a podiumului.

CLASAMENTE: 
(f) ‘ '

a- 
și 

acționat cu 
ureînd din 

înaltă treap-

________ ___ individual 
(f) — 1. Elisabeta Albert 469, 
2, Elena Bîrnaz 468, 3. Adriana 
Antonesei 441, 4. Vesna Zunek 
(Iugoslavia) 441,___5. Ferenche
Hudomiet (Ungaria) 441, 6. So
fia Koteva (Bulgaria) 437, 7. Do
ina Țâgean 436; (b) — 1. E. 
Gergely 958, 2. I. Hosu 957, 3. 
V. Donos 955, 4. S. Belivacă 
943, 5. L. Popp 934, 6. S. Sze- 
kely 926. 7. B. Jdrg (R.D.G.)
919 ; perechi mixte — 1. Eli
sabeta Albert — Ernă Gergely 
1 417 (463—954); 2. Kristine Bau
mann — Barthel Jorg (R.D.G.) 
1311 (386—925), 3. Ferenche
Hudomiet — Laszlo Nagy (Un
garia) 1 309 (409—902).

CEHOSLOVACIA — ROMÂ
NIA 8—4 (4—2. 0—1, 4—1). Cele 
două formații au oferit un meci 
de calitate, presărat cu nume
roase momente atractive. S-au 
realizat combinații rapide, s-au 
consumat faze palpitante și 
s-au înscris goluri frumoase la 
ambele porți, aplaudate de 
spectatorii prezenți în număr 
mare.

Juniorii români au luptat cu 
aplomb, mai ales în primele 
două reprize, cînd au avut mul
tă vreme inițiativa. Dacă acest 
lucru nu se oglindește clar în 
scor, acesta se datorează prea 
multelor ratări din situații fa
vorabile de a înscrie, tracului 
din primele 4 minute, cînd s-au 
primit 3 goluri și s-au pierdut, 
în schimb, tot atîtea ocazii de 
către juniorii noștri, ca și pati
najului mai rapid și jocului di
rect pe poartă ale _ oaspeților. 
Dar pentru că ne gîndim, cu 
fiecare meci, la viitoarea edi
ție a C.E.. reținem cu satisfac
ție că, în pofida diferenței de 
valoare dintre cele două repre
zentative (echipa Cehoslovaciei 
a cîștigat ediția precedentă a 
Turneului), jocul în cîmp a fost 
relativ echilibrat.

Marcatori : Uharcek (mln. 2, 
3, 18, 53), Kverka (4), Travik 
(46), Vykoukal (54), Brabek 
(58), pentru Cehoslovacia, res
pectiv Mohorea (10). Bala (17), 
N. Spiridon (29), F. Spiridon 
(55). Foarte bun arbitrajul bri
găzii A. Izmestlev (U.R.S.S.), 
ajutat de Z. Krzysztof (Polo
nia) și A. Dimitriev (Bulga
ria).

ROMÂNIA (t) — BULGARIA 
15—4 (6—0, 2—2, 7—2). Partida 
a fost la discreția echipei noas
tre de tineret, cu toate că cea 
de a doua repriză s-a încheiat 
la egalitate. Marcatori: Gelu 3, 
Andrei 2, Dima 2. Sz3ke 2. D.

NOU RECORD MONDIAL
LA HALTERE

Cu 
concursului desfășu- 

Canton, halterofilul

Troian 1OANIȚESCU

BEIJING, 23 (Agepres). 
prilejul 
rat la
He Zhu Oqiang (R. P. Chineză) 
a stabilit un nou record mon
dial la cat. 52 kg, ridicind la 
totalul celor două stiluri 
266 kg. Vechiul record era 
de 262,500 kg șl aparținea 
campionului bulgar Neno Tăr- 
zinski.

SUPERCUPA MONDIALA LA HANDBAL
MUNCHEN 23 (Agcrpres). — 

„Supercupa Mondială" la hand
bal masculin, competiție desfă
șurată în mal multe orașe din 
R.F. Germania, a fost cîștlgată 
de selecționata R.F. Germania, 
care a întrecut în finală cu 
20—18 (după prelungiri) formația 
U.R.S.S. La încheierea timpului

aregulamentar de joc scorul 
fost egal: 17—17.

Rezultate înregistrate în meolu- 
rile pentru clasament: locurile
3—4 : R. D. Germană — Unga
ria 24—22 (11—11) ; locurile 5—6 : 
Iugoslavia — suedia 34—19 (14— 
10) ; locurile 7—8 : Cehoslovacia 
— România 23—22 (12—7).

Ai învins, continuă! Ai pierdut, continuă! LÂMPAȘE PE HIMALAIA
Oferind cititorilor o panora

mă a sportului polonez în 1987, 
ziarul „Przeglad Sportowy" din 
Varșovia găzduiește. Intr-un 
număr recent, o listă (fără pre
tenții de Ierarhizare) a primilor 
performeri pe anul In curs. 
Din cele 24 de nume, medaliat! 
la nivel national șl Internațio
nal, 23 aparțin unor campioni 
de anvergură, în frunte cu 
caiaciștii Dopierala și Lblk, cla
sați pe locul 1 la C.M. de la 
Duisburg (dublu, 500 m).

Unul singur nu e, deci, cam
pion șl tocmai acela. Jerzy 
Kukuczka, pare să dețină (pa
radoxal) cele mai mari șanse 
să fie ales sportivul anului tn 
Polonia, De -ce ? Pentru că, du
pă celebrul italian Reinhold 
Messner (un fel de Hillary al 
acestui deceniu). Kukuczka _ 
singurul care a Izbutit pînă a- 
cum să escaladeze toate cele 14 
virfuri de peste 8 000 de metri, 
emoționanta Iul bătălie cu 
muntele, din care a Ieșit mereu 
învingător, încheindu-se recent, 
pe Anapurna (8 078 m' «1 smcm

Pangma (8 013 m), ambele, din 
Himalaia, ultimele „metereze" 
pe un drum (să mal spunem cit 
de dlflcilt!) Inaugurat în urmă 
cu 7 ani. Are mal puțină im
portanță, credem, faptul că 
destul slnt acela care îl nlasea- 
ză pe polonez, ca performer, 
înaintea lui Messner, invoclnd 
o serie de argumente demne 
de atenție: că Messner a avut 
nevoie de 15 ani pentru a-si 
realiza ascensiunile, că el a 
ales, în general, drumuri mal 
ușoare, că s-a ferit să urce pe 
timp de târnă etc. etc. Nu din 
acest motiv, pentru a-i fixa un 
loc sau altul, scriem acum des
pre Kukuczka, ci pentru că — 
recunoaștem — un anume gest 
ne-a plăcut, dacă nu chiar ne-a 
tulburat, în demersul lui menit 

e să demonstreze că, .
omul este adevăratul stăn'n ai 
naturii, indiferent ctt de po
trivnică se arată aceasta <sl se 
arată) pe „acoperișul lumii".

Pe flecare dintre culmile oe 
care le-a cucerit. Kukuczka a 
înfipt, după obicei. ț'W.'iit

puternic.

victoriei. Numai că, de flecare 
dată, el a mai adăugat ceva. Un 
lămpaș de miner. Ca simbol al 
meseriei sale șl, după cum a 
declarat el însuși, „al respectu
lui șl recunoștinței pe care le 
voi purta, toată viața, ortaci
lor mei“. Să-l ascultăm mal 
departe: „De la minerii din 
Sllezla (n.n. Kukuczka aparține 
Clubului Alpin din Katowice), 
am învățat, de mic, că nici un 
obstacol nu e de netrecut! De 
cite ori ml-a fost greu pe mun
te si mi-a venit in minte. In 
plină furtună, pe viscol etc. să 
renunț si să las totul baltă, 
m-am gîndit la el, la strădania 
ior infinit mai nobilă, si am 
recăpătat puteri noi, nebănu
ite*.

Ne abținem de la orice alt 
comentariu, conslderînd că vor- 
b»’e de mal sus, superb elogiu 
adus muncii, reprezintă cel 
mai frumos final pentru însem
narea de fată.

Ovîtfu tOANITOAIA

f

g

1, Huszar
1, Serțea

2. Petrov

R.P.D. COREEANA 
GERMANA 0—6 (0—1. 0-4, 0—1). 
Scor prea sever față de aspec
tul general al partidei, la su
perioritatea juniorilor echipei 
învingătoare adăugîndu-se nu
meroase ratări ale partenerilor. 
Cele mai multe goluri. Jo
nas: 3.

U.R.S.S. — POLONIA 6—0 
(1—0, 3—0, 2—0). O partidă de 
un foarte bun nivel tehnic, în 
care echipa Poloniei a dat o 
replică deosebit de dirză va
loroasei formații 
Marcatori : Bure 3, Zolotov 1, 
Kozolov 1, Kudasov 1.

sovietice.

După o zi de odihnă, întrece
rile se reiau miercuri.

SIETLl CDAE A ClȘTIOAI
„TURNEUL CAMPIOANELOR"

„Turneul campioanelor" la te
nis s-a încheiat în sala Madison 
Square Garden din New York cu 
victoria finală a lul Steffi Graf, 
învingătoare asupra Gabriele! Sa
batini, ta ultima partidă : 4—6, 
6—4, 6—0, 6—4. Iată șl rezultatele 
înregistrate ta etapele anterioare 
— optimi: Sabatini — Navratilo
va 6—4, 7—5: semifinale: Saba
tini — Manuela Maleeva 6—î 
4—6, 6—3 șl Graf — Hanyka 0—1, 
6—4. In finala probei de dublu : 
Navratilova, Shriver — Kohde- 
Kilsch. Sukova 6—1. 6—1.Vaier PAȘCANU — coresp.

9 După 20 de etape, în cam
pionatul francez se menține llde- 
_■ —Mp, urmată de

26 p și Racing Ma- 
25 p. Rezultatele e- 

a 20-a J Monaco — Lens 
Laval — Toulouse 1—0 ;
St. Germain — Montpellier 
Cannes — Marsilia 1—0 ;

Auxerre 0—o: Niort 
Toulon — Metz 

• Nisa 1—0 ; Brest 
St. Etienne —

ră Monaco 
Bordeaux - 
tra Paris - 
tapei 
3—0 ; 
Paris 
2—1 ; 
Bordeaux
— Le Havre 1—2 
1-0 ; LiUe
— Nantes 0—0 ; _
Racing Matra Paris 0—2.
• Rezultate îniregistrate în e- 

tapa a 17-a a Campionatul vest- 
german : F.C. Homburg — Ba, 
ver Uerdlngen 2—2 ; Borussia 
Dortmund — S.V. Hamburg 2—3; 
Number® — Bochum 2—1 ; 
Waldhof Mannheim — V.f.B. Stut
tgart 2—1 ; F.C. Koln — Han
nover 96 2—0 : Bayern Milnchen
— Bayer Leverkusen 3—2 : Ein
tracht Frankfurt pe Main — 
Karlsruhe 4—0 ; Borussia M6en- 
chengladbach — F.C. Kaiserslau
tern 1—0. Primul loc este ocupat 
de Werder Bremen — 2G p (ran 
meci mal puțin), urmată de 
Bayern Milnchen și F.C. Koln
— cite M p.
• în etapa die sâmbătă a Cam

pionatului englez ; Southampton 
a învins, ta deplasare, cu 1—0 
pe lidera clasamentului. Arsenal 
Londra, (a ta sorts D. Wallace). 
Alte rezultate : Luton —
Tottenham 2—0 ; Oxford — Wat-

Charlton — Coventry 
Portsmouth — Everton 

(Sharp, In repriza aeoun- 
Q P. Rangers — Newcastle 
West Ham — Nottingham 
Wimbledon — Manchester 

Norwich 
Chelsea 3—0.
a 11-a a Camplo- 

lldera

ford 1—1 
2—2 ;
0—1) 
dă) ; 
1-1 î 
3—2 ; 
Utd 2—1; Liverpool 
6—0 I; Derby - "

fi în etapa ___
natului Spaniei, lidera cla
samentului, echipa Real Madrid, 
a învins în deplasare cu scorul 
de 2—0 formația SabadeU (au În
scris H. Sanchez șl Butragueno), în 
timp ce Atletico Madrid a pier
dut cu 1—2 meciul susținut pe 
teren propriu cu Sporting Gljon 
(autorii golurilor: Landaburu,
respectiv Eloy și Villa). Alte re
zultate: Betis Sevilla — F.C. Bar
celona 1—2 (pentru oaspeți au în
scris Schuster șl Lineker). Espanol 
Barcelona — Las Palmas 1—2; Cel
ts Vigo — Murcia 2—0; Logrones — 
Valladolid 0—2; Athletic Bilbao — 
Zaragoza 2—2: Valencia — Osa- 
suna 1—0 : Cadiz — F.C. Sevilla 
1—0. Clasament: 1. Real — 19 p ; 
2. Atletico Madrid — 16 p; 3. 
Celta Vigo — 14 p.

fi Scorurile etapei a 2t-a a 
Campionatului austriac : G.A.K. 
— Viena 0—4 ; Austria Ktagon- 
furt — Rapid Viena 1—1 ; Wiener 
Sport-Club — Sturm Graz 1—t • 
Voest Linz — Admira Wacker 
1—0 ; F.C. Tirol — A.S.K. Linz 
0—0. tn clasament, primul loc 
este ocupat de Rapid Vlena. cu 
3S p

,.STELE" ALE BALONULUI ROTUND PE BANCA ACUZAȚILOR?
Din cs in ce mal neașteptate mantfestările de violență de pe multe 

dintre toate stadioanete de fotbal, ale Europei tn special. Trenuri si 
vapoare scoase temporar din circulație, bombe lacrimogene, petarde 
explozive, magazine devastate, mașini incendiate, victime, răniți — 
iată un tablou succint pe cit de departe de spiritul întrecerii spor
tive, pe atlt de des tntîlnU, din nefericire, pe arene și în jurul 
lor. Pentru toate aceste manifestări au fost făcuțt, și pe bună drep
tate, responsabili huligani de cea mal diferită factură, cel mai ade
sea depistați, adesea deferiți chiar tribunalelor și destul de des con
damnați. Recent, o nouă piesă s-a adăugat Ia dosarul acesta încăr
cat, dar lucrurlte slnt puse intr-o nouă lumină care, din păcate, im
plică In domeniul responsabilităților șl o altă categorie de partlcl- 
panți ta actul sportiv — înșiși fotbaliștii t

De curtnd, ta Glasgow, s-a desfășurat eternul derby tocai dintre 
Celtic și Rangers, cel care, de obicei, decide titlul scoțian. Și, tot ca 
de obicei, incidentele nu s-au lăsat așteptate. Mai dure, mai șocante, 
in teren șl tn tribune. Poliția a arestat 60 de persoane, chiar in tim
pul desfășurării meciului. Un tlnăr a fost ucis cu lovituri de cuțit. 
Dar pentru prima dată in istoria delincventei de pe stadioane a fost 
pusă tn discuție tnsășl comportarea incitanti din teren a unor fot
baliști ! Bătaia dintre Chris Woods, de la Rangers, și Frank McAven- 
nie, de la Celtic, a fost considerată drept start al ostilităților care au 
urmat în tribune. Studiind insă filmul video, oferit de Scottish Tele
vision, autoritățile polițienești din Glasgow au pus sub acuzația 
(alături de cei doi) și pe Terry Butcher șl Graham Roberts, cu totii 
nume celebre ale fotbalului insular, de vreme ce McAvennle este ti
tular al reprezentativei Scoției, ceilalți fiind șl ei componenți al 
echipei Angliei ! I Federația scoțiană a anunțat, la rlndul el, des
chiderea unei anchete proprii înclinată chiar din start si mușama- 
lizeze, intr-o măsură, cazul. Dar presa engleză știe ea ce știe des
pre atîtea și atîtea alte poziții pierdute in ierarhiile internaționale 
și in ochii spectatorului civilizat de pretutindeni de vreme ce solicită 
măsurile cele mai ferme: .„Nici chiar stelele fotbalului nu trebuie 
să se simtă deasupra legilor !“.

Un element nou, așadar : traducerea tn Justiție a fotbaliștilor ca- 
re-i Incită, prin comportamentul lor, pe spectatori la acte de vio
lență. Dar va contribui el, oare, la dispariția sau măcar la limitarea 
actelor, nu puține, care nu fac cinste nici fotbalului, nici oamenilor?

Radu TIMOFTE

M

O PE SCURT ® PE SCURT • PE SCURT O
ATLETISM Campionatul Mon

dial de șosea pe distanța de 15 
km, desfășurat Ia Monte Carlo, 
a fost cîștlțgat de atleta norvegia
nă Ingrid Kristiansen, cronome
trată în 47)17,05. Pe locurile ur
mătoare s-au situat Nancy Ro- 
oks-Tinarl (Canada) — 48:53, șl 
Maria Curatolo (Italia) — 49:13.

BASCHET • In turul secund 
al campionatului de baschet 
masculin al Asiei, formația R. P. 
Chineze a întrecut cu scorul de 
97—94 (55—42) pe deținătoarea titlu
lui, reprezentativa Fillpine. Alte 
rezultate : Malayezia — Thailan
da 93—63 (49—34) ; Hong Kong — 
Macao 136—76 (61—30) 1 Iordania 
— Irak 79—7« (38-38).

IBOX • In orașul nord-amert 
can Laș Vegas, p'.igillstul mexi-

can Julio Cesar Chavez a cuce
rit titlul de campion mondial la 
categoria semiusoară, învlngîn- 
du-1 prin abandon In repriza a 
11-a pe portorlcanul Edwin Ro
sario. Chavez, care a deținut și 
centura oategorlei super-pană, 
este neînvins In carieră, înregis- 
trlnd 55 de victorii.

HOCHEI PE GHEAȚA fi In 
..Cupa Campionilor Europeni" la 
Oslo, formația Ț.S.K.A. Moscova 
a învins ou scorul de 13—0 (4—0. 
4—0, 5—0), echipa daneză I. C. 
Herning.

POLO PE APA • în orașul 
italian Pescara, ta prima manșă 
a finalei „Cupei Campionilor Eu- 
peni" la polo pe apă, formația 
locală Sisley a întrecut ou sco
rul de 12—10 (4—2, 2—3, 3—1.
3—4) echipa Spandau 04.
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