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Etapa a 13-a a Diviziei A de fotbal

STEAUA ȘI DINAMO — VICTORIOASE 
ÎNAINTEA DERBYULUI DE MIERCURI

• Universitatea Craiova - sur
clasată la Hunedoara • Petro
lul - victorie prețioasă • La 
Brașov, F.C. Argeș - încă un 
rezultat egal in deplasare • 
F.C. Olt — învingătoare in mi
natul 90 • S.C. Bacău - punct 

mare la Galați

Așa t-a marcat singurul 
gal din G tulești: Cămă- 
taru a reluat, cu capul, 
balonul centrat de Jer- 
călău
Foto: Aurel D. NEAGU

Finalele C.N. și ale Dacîadeî la haltere

TINERETUL ÎN PRIM-PLAN 
Șl LA CATEGORIILE MARI

După 3 zile de întreceri — 
urmărind evoluțiile celor 104 
competitori — avem mai mult 
temei să afirmăm că definito
rie pentru acest campionat 
găzduit de Bistrița, al senio
rilor, a fost, în primul rînd, 
tinerețea. De fapt, am spune 
chiar că „naționalele" au fost 
numai cu... numele ale senio
rilor. Cei depășind vîrsta ju
nioratului aiu putut fi nu
mărați pe degete, iar seniorii 
ce âu izbutit să urce pe po
diumul de premiere — încă 
mai puțini. Ceea ce, dată 
fiind trimiterea spre compe
tițiile de mîlne, numeroasele 
promisiuni făcute în perspec
tiva unor performanțe de ri
dicată valoare, nu e . deloc 
rău.

Argumentele acestei afir
mații constau, sigur, și în 
cele 15 noi recorduri ale țării 
la diferite categorii de vîrstă, 
dar, mai ales, în talentul in
contestabil dovedit acum de 
Dumitru Negrcanu (cîștigă- 
tor la cat. 56 kg.), Victor Roșu 

In derbyui de ieri, la rugby, cu Dinamo

STEAUA CIȘTIGĂ (24-22)
INTR-UN FINAL DE MARE ECHILIBRU

(67,5), Mircea Bîrzan și Tibe- 
riu Karaffa (clasați în aceas
tă ordine la cat 75 kg), Nico- 
lae Osiac (90) sau Constantin 
Udrea (+110). Lor trebuie să 
le fie adăugat, negreșit, și 
Traian Cihărean, învingător 
detașat la cat. 52 kg, chiar 
dacă prezența sa la recen
tele CM de la Ostrava ar pu
tea pleda pentru includerea 
în grupul consacraților. Să nu 
uităm, însă, că Cihărean mai 
are încă doi ani de junio
rat (!), după cum și amă
nuntul că la 4 categorii de 
greutate (67,5—75—100 și 110) 
învingătorii au fost deciși 
după dispute îndîrjite, la di
ferențe minime, ceea ce arată 
că în unele cazuri valorile 
nu au fost singulare, dispu
tele conturate acum putînd 
luce la salturi spectaculoase 
in continuare.

Sorin SATMARI

(Continuare In pag. a 1-a)

la jocurile

REZULTATE TEHNICE CLASAMENT

Simbătă 1. STEAUA
•

13 12 1 0 53- 9 25
Rapid - Dinamo 0-1 (0-1) 2. Dinamo v 13 12 0 1 33- 9 24
Steaua - C.S.M. Suceava 5-0 (5-0) 3. Oțelul 13 724 16-13 16

Duminică 4. Victoria 14 7 1 6 21-17 15
Sportul Studențesc — Flacăra 2-0 (0-0) 5. „Poli" Tim. 13 5 4 4 17-14 14
F.C.M. Brașov - F.C. Argeș 1-1 (1-0) 6. F.C. Argeș 13 544 15-15 14
„Poli" Timișoara — „U" Cluj-Nap. 1-0 (1-0) 7. Flacăra 13 544 14-16 14Petrolul - Victoria 1-0 d-o) 8. Corvinul 12 6 1 5 24-18 13
Oțelul — S.C. Bacău 1-1 (1-1) 9. Univ. Craiova 13 535 19-20 13Corvinul - Univ. Craiova 4-0 (2-0) 10. F.C. Olt 13 6 1 6 18-25 13
F.C. Olt — A.S.A. Tg. Mureș 3-2 (1-1) 11. F.C.M. Brașov 13 355 18-15 11

12. „U“ Cluj-Napoca 13 355 13-16 11
ETAPA VIITOARE 13. A.S.A. Tg. Mureș 13 4 1 8 20-30 9

(miercuri 2 decembrie) 14. Sportul Studențesc 13 337 12-22 9
A.S.A. Tg. Mureș — Petrolul 15. Petrolul 13 337 12-24 9
Dinamo — Steaua 16. S.C. Bacău 13 256 10-24 9
C.S.M. Suceava — Corvinul 17. Rapid 13 247 10-21 8
F.C. Argeș — Sportul Studențesc 18. C.S.M. Suceava 13 2 3 8 11-28 7
Univ. Craiova - Oțel ul
Victoria — F.C.M. Brașov ^\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^^
Flacăra — „Poli" Timișoara

de etapei atn pag. 2—3, relatări 
13-a a Diviziei A.

„U“ Ol uj- Napoca 
S.C. Bacău

con-

Rar se poate vedea un meci 
cu o asemenea desfășurare, cum 
a fost în derbyui STEAUA — 
DINAMO de ieri, din etapa a 
zecea a Campionatului de rug- 
byl Și nu încleștarea grăme
zilor sau fazele construite abil 
și iute (au existat dintre aces
tea, oițe erau posibile în
dițiile terenului greu, al ceții 
dense în multe momente) 
dat ineditul partidei; ci 
matismut din final, cînd nume
roșii spectatori aflați în jurul 
terenului din „Ghencea" au aș
teptat decizia în picioare I Iar 
ea, decizia, a venit în ultimele 
secunde ale prelungirilor acor
date de arbitru: Steaua a cîști- 
gat cu 24—22 (12—16). Dar în
treaga evoluție a scorului a 
fost deosebită. Pentru că for
mația campioană a început cu 

plus de hotărîre, a condus

au
dra-

cu 3—0, 6—3 și 9—7, după care 
dinamoviștii au întors rezulta
tul, 13—9, desprinzîndu-se chiar 
la șapte puncta, și încă în două 
rînduri (16—9 în minutul 35, 
19—12 în min. 54), lăsînd în 
momentele respective impresia 
că au făcut pasul decisiv către 
victorie. Eforturile, altfel re
marcabile, făcute de aceștia din 
urmă pină spre minutul 65 a- 
veau să-și spună cuvîntul; în 
vreme ce ei au slăbit ritmul, 
Steaua s-a angajat în ofensivă, 
cu dam regăsit — legat, în bună 
măsură, de introducerea ins pi- . 
rată a experimentatului Codoi 
—, cursa sa de urmărire concre- 
tizîndu-se in apropierea pînă

Geo RAEȚCHI

un

în campionatele de volei

GAZDELE Șl OASPEȚII LA EGALITATE DE VICTORII
Ieri s-au desfășurat partidele 

etapei a Vil-a în campionatele 
Diviziei A de volei. Notăm că 
gazdele au reușit să mențină e- 
cliiiibrul balanței, mareînd tot 
atîtea victorii ca și oaspetele. în 
general, rezultate' normale. Ia
tă amănuntele de la cele 12 parti
de și clasamentele.

FEMININ
DINAMO BUCUREȘTI — C.S.U. 

RAPID GALAȚI 3—0 (6, 12, 6).
Elevele lui O. Dimofte, în forma
ția: Irina Velicu, Mirela Pavel, 
Maria Chitic, Dana Coșoveanu, 
Cristina Pîrv (Georgeta Ene), A- 
lina Pralea, și-au adjudecat vic
toria în mai puțin de o oră șl 
cu o ușurință în care nici ele nu 
credeau a priori. Dinamovlsteie 
șl-au pus în dificultate adversa
rele prin servicii puternice șl bi
ne dirijate, care le-au adus (pe 
fondul deficiențelor la preluare 
ale gălățencelor) numeroase 
puncte. Și, totuși, oaspetele — 
ceva mal efîcaoe la blocaj — au 
avut o șansă bună de echilibrare 
a Jocului (șl scorului) în setul 
secund, cînd au șl condus cu 
12—4, dar (surprinzător) s-au blo
cat aproape de „potou“! Arbi
traj corect: E. ududec șl M. 
Nlcolau (A.B.).

UNIVERSITATEA C.F.R.-CRA- 
IOVA — FLACARA ROȘIE 
BUCUREȘTI 3—0 (12, 11, 12). S-a 
așteptat mult de la acest derby

CLASAMENT
1. Univ. C.F.R. 6 6 0 18: 1 12
2. FI. Roșie 7 5 2 17: 9 12
3. Rapid Buc. 7 5 2 18:10 12
4. Oltclt 7 5 2 18:11 12
5. Dacia 7 5 2 16:11 12
6. Farul 6 4 2 1.3:10 10
7. Dinamo 6 3 3 12: 9 9
8. C.S.U. Rapid 6 3 3 9:12 9
9. Penicilina 7 2 5 11:15 9

10. C.S.M. Sibiu 7 2 5 10:18 9
11. Chimia 7 0 7 6:21 7
12. știința 7 0 7 0:21 1

V
al fruntașelor, care, însă, a ofe
rit publicului craiovean puțin vo
lei de calitate, pentru câ s-au 
comis greșeli de ambele părți, 
atît în ceea ce privește sincro
nizarea acțiunilor, cît și execu
țiile la serviciu și în apărarea 
din linia a doua. Interesul a fost 
menținut doar de evoluția strânsă 
a scorului. De aceea, nici n-am 
putut face vreo remarcare. îngri
jorătoare, prestația echipei cra- 
iovene cu o săptămînă înain
tea meciului din etapa a doua a 
C.C.E., cu campioana Olandei. Ar
bitri: C. Pitaru șl D. Alexandres- 
cu (Șt. GURGUI, coresp.).

C.S.M. SIBIU — RAPID BUCU
REȘTI 1—3 (—12, —13, 6, —12).
Gazdele au cedat din nou pe te
ren propriu, datorită faptului că 
nu au coordonatoare de joc! A- 
cestel carențe 1 s-au adăugat 
greșeli de servicii și căderi în 
flnalurlle de set. La oaspete, 
principalele artizane ale victoriei 
au fost Cristina Anton și Gabrie
la Dumitrescu. Arbitri : FI. Scor- 
țaru șl Al.
coresp.).

ȘTIINTA 
CRAIOVA
Mult așteptata revenire a echipei 
băcăuane nu s-a produs nici în 
această etapă! Nemulțumirea jus
tificată a publicului a fost pro
dusă, din nou, nu atît de înfrîn- 
gere, eît de evoluția slabă a echi
pei, de deficientele ei tehnico- 
tactlce. Craiovencele au prezentat 
un sextet omogen (in rîndul că
ruia s-a detașat Lucreția Mlrea), 
oare a luptat tenace în ambele li
nii. Arbitri: I. Costinlu șl I. Lei- 
zeriuc (E. TEIRAU, coresp.).

FARUL CONSTANȚA — PENI
CILINA IAȘI 3—1 (—4, 13, 3, 15). 
Joc spectaculos, în care leșence- 
Ie au debutat excelent, cîștlgînd 
primul set la diferență și condu- 
cind în următorul cu 8—0 și 13—9. 
Constănțencele, cu Marla Enache 
în rol de dirijor și cu junioara 
Nicoleta Maftei în zi bună, au 
revenit puternic, au luat condu
cerea la seturi șl cu 12—9 în cel 
de al patrulea, cind Penicilina a 
avut din nou o sclipire care a

(Continuare in pag. a 4-a)

CRIȘUL
Ignat (I. IONESCU,

BACAU — OLTCIT 
0—3 (—6, —3, —6) •

DA-
12,

i pi-
re-

dus setul în prelungiri. De la 
gazde s-a mal remarcat Natalia 
Grigoraș, iar de la oaspete. Tatia
na Popa și Gabriela Copcea. Ar
bitri : L. Mihalache șl V. Ionescu 
(C. POPA, coresp.)

CHIMIA RM. VÎLCEA — 1
CIA PITEȘTI 2—3 (—12, 5, 
—10, —3). Victorie meritată a 
teștencelor, de la care s-au

(Continuare in pag 2-3)

Al. Rădulescu încearcă să păstreze balonul, .in pofida dirzei opo
ziții a dinamovișfilor... Foto: Aurel D. NEAGU

In Campionatul Diviziei A de polo

DOUA
.Campionatul Diviziei A de 

polo a programat o nouă eta
pă — din cadrul returului — 
cu întîlniri duble, cele 
importante meciuri fiind 
nite în cuplaj în bazinul 
reasca din Capitală.

Spectatorii veniți sîmbălă și 
duminică la acest cuplaj, în 
primul rînd pentru anticipatur. 
derby Rapid — Crișul, au fost 
răsplătiți, de 
partidele din 
bucurestsnele
STRUCȚII și STEAUA, echili
brate și foarte disputate, cu 
decizii finale concretizate, în 
ambele zile, abia în ultimul mi
nut de joc. Sîmbătă. după două 
reprize încheiate la egalitate, 
perioade In care echipele au 
aplicat un necruțător „om la 
om“, uneori de la treimea și 
chiar de la mijlocul terenului. 
C.S.U. a reușit o desprindere 
spectaculoasă în ..sfertul" al 
treilea, pînă la 6—3. Fapt da-

mai 
reu- 
Flo-

fiecare dată, de 
deschidere, dintre 

C.S.U. CON-

SUCCESE CATEGORICE ÎN CAPITALĂ
torat atît unor frumoase exe
cuții ale lui Geambașu și Cio
băniuc în atac, dar și unei zile 
de mare inspirație a portarului 
Rujan. în ultima repriză, ste- 
liștii și-au contracarat, din nou. 
printr-un marcaj „strîns" ad
versarii, profitînd și de jocul 
lor de prelungire a atacurilor 
pînă la limita regulamentară. 
Geantă aducîndu-le egalitatea 
după o serie de trei goluri 
consecutive, înscrise (toate !), 
prin unul și același procedeu: 
șut din poignet, cu spatele la 
poartă. Scor: 7—7 (1—1, 1—1, 
4—1* 1—4). Meciul de a doua 
zi, adevărată revanșă, a începu* 
în avantajul Stelei, care a con
dus cu 3—1, partenerii n-au 
cedat însă, egalînd și luînd a- 
vantaj de un gol după două 
reprize. Dar. în conțin uare. 
Ciobăniuc și C. Popa au dat 
un fel de „recital" al ratări
lor, chiar și de la 2 m, în

schimb Steaua a marcat aproa
pe mereu pe contraatac. Și, din 
nou, „sfertul" de încheiere avea 
să hotărască învingătoarea. După 
ce au egalat de două ori, după 
două bare (una în dublă supe
rioritate numerică !), ei nu au 
mal reușit și în final, cînd 
Ciobăniuc a tras peste poartă 
(și tot în superioritate numeri
că, în ultimele secunde). Și 
cum Geantă și-a mal repetat, 
cu succes, poignet-ul, in min, 
29.06, echipa militară a cîști- 
gat cu 9—8 (3—3, 2—1, 1—3,
2—2). Punctele au fost înscrise 
de Geantă 3+1, Angelescu 1+3, 
L. Balanov 2+1, Duculeț 1+2, 
Ragea și Vameș (St.), respec
tiv Geambașu 2+2, C. Popa 
ț+1. Staeiuc 1+2, Malecu 1+1»

George ROTARU

(Continuare in pag. « 4-a)



In Divizia feminină A ele baschet I Divizia A, clapa a 13 a

VOINȚA BUCUREȘTI Șl „U" AU OBȚINUT VICTORII DUBLE I SPECTACOL IS PlilMA PARTE
După meciurile etapei a VIII-a 

a campionatului National de bas
chet feminin, în fruntea clasa
mentului se află Voința C.S.Ș. 2 
București, cu 30 p. Rezultate și 
unele amănunte de la aceste me
ciuri:

GRUPA 1-6
VOINȚA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI 

— CHIMISTUL C.S.Ș. RM, VIL- 
CEA 2—0 : 71—62 (41—33) șl 55—47 
<34—30). „Graiul" cifrelor expli
că în mod convingător victoria 
de sîmbătă a echipei Voința. A- 
ceasta a realizat 48,40% la a- 
runcărl din acțiune (32 de reu
șite din 66 de încercări) și 87,50% 
la cele libere (7 din 8), In vreme 
ce oaspetele au obținut doar 
84,30% (22 din 64) la cele din ac
țiune șl 55% la cele libere (10 din 
18). în aceste condiții, țlnlnd sea
ma de evoluția foarte bună a 
pivotului Luminița Mărlngut (24 
de puncte înscrise, cu procen
taj 75% — 12 din 16, precum și 
11 recuperări), ca șl de superio
ritatea de talie a jucătoarelor el. 
Voința a repurtat o victorie des
tul de clară. A doua zl. în mod 
cu totul surprinzător, aceleași 
baschetbaliste de la Voința au 
ratat enorm de la distanță și de 
sub coș și doar evidentul avan
taj în lupta sub panouri le-a per
mis să înscrie ceva mal multe 
puncte deeît adversarele lor. Au 
fost multe faze în care bueureș- 
tenoele au aruncat la coș de cîte 
trei-patru ori pentru a Izbuti, tn 
sfîrșit, să puncteze. Vîlcencele, 
deși învinse, au dat o lecție de 
cum se luptă pentru 
șanselor, în condițiile

apărarea 
_____ , ... ____ ,___ absentei 

antrenorului Al. Moise (bolnav), 
unei jucătoare de bază (Mag
dalena Manca, accidentată In ziua

precedentă) și a unui evident 
handicap de talie. Și totuși, dacă 
nu ratau exasperant (Antoaneta. 
Barbu s-a dovedit o nedorită 
„recordmană": a fructificat doar 
două din cele 19 aruncări la coș!). 
Chimistul ar fi putut «întoarce" 
rezultatul, într-un meci în care 
nivelul tehnic a fost departe de 
ce ar trebui să ofere două dintre 
fruntașele clasamentului. Au în
scris : ștefan 154-11, Caloianu 
54-3. Urogdi 54-0, Jugănaru 24-0, 
Filip 134-20, Borș 54-16, Apostol 
24-1, Măringuț 244-4 pentru Vo
ința, respectiv Nicolcscu 44-0, Pe
tre 164-23, Nițulescu 134-12, Ma
nea 24-0, Ionescu 54*4, Barbu 
224-8. Arbitrii C. Dumitrache 
(București) — S. Com&niță (Ga
lați) și I, Olaru (București) — R. 
St&nciulescu (Tîrgoviște) au asi
gurat buna desfășurare a parti
delor. (D. STANCULESCU).

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VIITO
RUL CLUJ-NAPOCA — OLIM
PIA BUCUREȘTI 2—0: 74—66
(36—35) și 86—83 (46—38). In am
bele partide, clujencele au con
dus confortabil (sîmbătă: 57—46 
în min. 29; duminică: 40—24 
min. 15), dar de “-------
bucureștencele au 
spectaculoase. Mai 
meciul de ieri ele 
73—69 (min. 25) și 
comportare a jucătoarei Carmen 
Costanașiu a decis rezultatul fa
vorabil formației gazdă. Au în-4 
scris: Misăilă 74-18, V. Popa 64-8, 
Veres 64-6, Dragoș 44-16, Ciugu- 
dean 6+0, Morar 4+0, Manasses 
11+11, Kiss 30+21, Costanașiu 0+6 
pentru ,.U’*, respectiv: Cristea
25+20, Stingă 14+10, Bădinici 
2+12, Simioană 2+0. Bîră 9+0, 
Marinache 7+31, Gavriliuc 7+2, 
Sipoș 0+8. Competent arbitrajul 
prestat de G. Dutka și R. Vaida

!n 
fiecare dată 
avut reveniri 
mult chiar, In 
au condus cu 
numai buna

CAMPIONATELE NAȚIONALE DE ȘAH
BUCUREȘTI. Cu două runde 

înainte de sfirșit, disputa 6e 
menține strînsă în finala Cam
pionatului Național feminin de 
șah. Conduc Gertrude Baum- 
stark și Margareta Mureșan cu 
câte 9 p, urmate de Eugenia 
Ghindă 8,5 p (1), Ligia Jicman 
și Gabriela Stanciu — 8,5 p. 
Rezultatele rundei a .12-a; Jic
man — Kozma 1—0, Ganț — 
Ghindă 0—1, Boicu — Baum- 
stark 0—1, Bădulescu — Kun 
1—0, Duminică — Caravan 1—0, 
Stanciu — Stanca, Popescu — 
Stroe, Chirieuță — Mureșan re
mize. în runda a 13-a : Mure
șan — Duminică 1—0, Bădules
cu — Stroe 0—1, Ganț — Stan
ca 0—1, Kun — Chirieuță 1—0, 
Caravan — Jicman, 
Stanciu Si Baumstark 
cu remize, Ghindă — 
treruptă.

PREDEAL. Runde 
te, pigmentate cu surprize, în 
apropierea finișului finalei

Kozma — 
— Popes- 
Boicu în-
interesan-

masculine: Trataiovici — Nico- 
laide 0—1, Ștefanov — Dumitra
che 0—1, Ciolac — Foișor, Stoi
ca — Biricscu, Ionescu — Ma
rin, Ghițescu — Șubă, Armaș — 
Gheorghiu și Pavlov — “ 
berg remize (runda a 
Ghindă — Ciolac 0—1,
— Stoica 1—0, Șubă — 
0—1, Marin — Ghițescu 
Tratatovici 
mitrache -
— Ștefanov și Biricscu 
laide remize (runda a 
Griinberg 
Ștefanov „
— Gheorghiu, Armaș — Marin, 
Ghițescu — Tratatovici, Iones
cu — Biriescu, Nicolaidc — Foi
șor și Stoica — Ghindă remi
ze (runda a 14-a). Continuă să 
conducă Fl. Gheorghiu 8,5 p, 
urmat de O. Foișor 8 p (o parti
dă mai puțin), C. Ionescu, I. 
Armaș, Pi Ștefanov, M. Pavlov. 
S. Griinberg, M. Șubă și 
Ghindă, toți cu cîte 7 p.

Griin-
12- a) ;

Foișor 
Armaș 

1—0- - Ionescu 0—1, Du- 
Pavlov, Gheorghiu 

Nico-
13- a);

Dumitrache 0—1, 
Șubă 1—0, Pavlov

M.

DERBYUL LA RUGBY
(Urmare din pag. 1)

la limită pe tabelă, 18—19 In 
min. 63, apoi în obținerea a- 
vanta.jului, 21—19 cu un minut 
înaintea expirării timpului re
gulamentar. Emoțiile din teren 
sau tribune erau, însă, departe 
de a fi risipite, fiindcă în 
prelungirile indicate de condu
cătorul jocului, I. Vasilică, care 
a arătat clar „șapte", însemnînd 
minute (arbitrid fiind, conform 
regulamentului, singurul crono- 
metror), Dinamo a mai răstur
nat o dată rezultatul, 22—21 de 
partea sa în minutul ...83. iar 
steliștil au reușit imposibilul, 
concretizat în succesul cu 24—22, 
exact înaintea fluierului final

Captivantul film al meciului 
a început, practic, încă din 
min. 2, cînd HODORCA a iz
butit un drop de la 40 m: 3—0. 
A egalat, repede (min. 4), FL. 
ION, din lovitură de pedeapsă: 
3—3. Un alt drop, de astă-dată 
(min. 15) al lui IGNAT, 6—3. 
apoi, la o fază în care doi apă
rători ai Stelei ș-au încurcat 
în recepția balonului, BUCAN 
a „semnat" primul eseu în 
min. 22: 6—7. Din l.p. IGNAT 
a făcut 9—7 (min. 25), dar două 
minute mai tîrziu Dinamo si-a 
surprins partenera cu o sche
mă tactică, activul DOJA a 
culcat în but, FL. ION a trans
format și... 9—13. Ba chiar 
9—16, in urma dropului Iui 
TOFAN (min. 35), diferență re-. . t p Jn 

reprizei I : 
. . , FL. ION

și-a mai desprins o dată echi
pa la șapte puncte (Steaua — 
Dinamo 12—19 în min, 54), însă 
aceasta, care pină atunci lupta
se dîrz, cu motivație, a jucat . 
mai degrabă în propriul teren, 
cînd a avut un asemenea avan
taj. Iar presiunea adversă s-a 
materializat In spectaculosiul 
eseu marcat de VARZARU — cu 
însemnata contribuție a lui 
Ignat —, transformat de CO
DOI (min. 63), ultimul reușind

dusă de IGNAT, prin, 
ultimul minut al
12—16. După pauză,

și dropul din min. 79, Ia o aglo
merare provocată printr-o pă
trundere incisivă (Rădulescu): 
21—19. FL. ION a executat si
gur, în minutul 3 al prelungi
rilor, o l.p.: 21—22. Pentru ca ■ 
la grămada ordonată pe linia 
de 22 m, Paraschte' să fie sur
prins tn ofsaid, arbitrul să 
lase avantaj, acesta nu s-a ma
terializat, și s-a acordat lovi
tură de pedeapsă, pe care CO- 
DOI nu putea să o rateze: 
24—22. Imediat s-a auzit ulti
mul fluier al lui I. Vasilică, 
care — ajutat la linii de M. Pa- 
raschivescu și G. Petrescu — 
a condus, cu o bună prezență 
pe fază,- formațiile: STEAUA : 
Hodorcă (Codoi) 
cu, Vărzaru, David, Boldor — 
Ignat, T. Coman — C. Florea 
(Moț), Moțod, Rădulescu — O- 
roian, Ciorăscu — Eeonte, 
Munteanu, Dumitrescu; DINA
MO: Toader — C. Popescu. 
Tofan, Lungu, Copil — FI. Ion, 
Paraschiv — Semen, Vereș, 
Doja — Caragea, Cojocariu — 
Pașcu, Gh. Ion, Bucan.

SPORTUL STUDENȚESC 
TMUCB — R.C. GRIVIȚA RO
ȘIE 1Q—19 (6—9). Studențu do
vedesc încă o dată că nu știu 
să cîștige, nici în situația în 
care șansa le surîde, cum s-a 
intîmplat după pauză, cînd ei 
au avut perioade lungi de do
minare și posibilitatea de a fi
naliza cel puțin două eseuri. 
Unul dintre acestea, conceput 
de Năstase, a fost ratat la cîți- 
va centimetri de but, din cauza 
lipsei unui jucător la dublaj. 
Strategia alb-negrilor a fost ne
inspirată, ei abuzînd de combi
nații pe un teren complet des
fundat, de încrucișări în pro
priul „22“ sau în preajma pa
chetului înaintării grivițene — 
omogenă, mobilă, percutantă. 
Grivița Roșie începe să amin
tească tot mai mult de XV+e 
redutabil de acum două dece
nii, contînd pe vivacitatea li
niei de treisfertuiri, cu Chiri
giu, Calafeteanu, Neaga, T. 
Radu în zi excelentă, și cu pa-

D. Popes-

(ambii din Oradea). (Mircea RA- 
DU-coresp.).

RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI — 
POLITEHNICA MINE-ENERGIE 
BUCUREȘTI 1—1: 61—64 (24—32) 
și 80—72 (55—33). Două Întâlniri
diametral opuse. Sîmbătă, bas
chetbalistele de la Politehnica au 
fost mal sigure, în vreme ce ra- 
pidistele au ratat mult; dumini
că, echipa Rapid s-a comportat 
exemplar și a condus permanent. 
Au înscris : Popa 13+27, pîrvan 
3+8, Trlcă 4+9, Biduianu 13+2, 
Lefter 8+26, Cîrstoiu 8+0, Pinter 
10+9, Alixandru '
0+4, pentru 
șianu 23+10, 
rășanu 2+5, 
0+27, Hora 
Duțică
— M.
— A. 
rești).

2+5, Cristescu 
Rapid, respectiv Ro- 
Pandrca 16+18, Făgă- 
Dăian 8+7, Gera 

6+2, Postelnicu 8+1, 
Arbitri: N. Ionescu0+2.

Dirnancea și M. Petrescu 
Dumitru (toți din Bueu- 
(Nicolae ȘTEFAN-eoresp.).

GRUPA 7-12
POLITEHNICA C.S.Ș. TIMIȘOA

RA — COMERȚUL C.S.Ș. TG. 
MUREȘ 2—0: 79—67 (44—27) Și
90—66 (44—31). Coșgetere: Bedc 
21+26, G. Nagy 19+13, Stamln 
li+26, Kovacs 11+17 de la gazde, 
respectiv Sandor 13+15, Prăzaru- 
Mate 18,-5, Fărcaș 4+15. Arbitri: 
G. Isofache (Cluj -Napoca) și 
D. Roșea (Oradea). (Constantin 
CREȚU-coresp.).

C.S.U. PRAHOVA PLOIEȘTI — 
METALUL I.M.P.S, SALONTA 
2—0: 82—63 (41—25) și 82—70 (47— 
33). Coșgetere: Lambrlno 29+25, 
Biasutti 15+18, Brezolanu 15+5 
de la C.S.U., respectiv Balogh 
19+22, Gulyas 9+16, Arbitri: M. 
Cimpeanu (Constanța) șl A. Cu- 
(ov (Tulcea). (Octavian BALTEA- 
NU-coresp.).

VOINȚA BRAȘOV — MOBILA 
C.S.Ș. SATU MARE 2—0: 116—64 
(47—35) șl 80—62 (45—24). Coșge- 
tere: Jerebie 48—22, Cășvean 
10+14, Hinda 8+13, Grecu 10+21 
de la Voința, respectiv Szcncs 
10+26, Sziîcs 23+6. Arbitri : D. 
Petrișor (Focșani) șl V. Butuc 
(Constanța). (C. GRUIA-coresp.).

REZULTATE DIN DIVIZIA 
MASCULINĂ

Rezultatele meciurilor din eta
pa a VIII-a a Diviziei masculine 
A de baschet: *

GRUPA 1-6
STEAUA — DINAMO 

ORADEA 2-0: 107—90 (57-57) și 
108—74 (55—34).

DINAMO BUCUREȘTI — I.C.E.D. 
C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI 2—0: 100—73 
(51—32) și 109—81 (51—44).

ACADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 1—1 : 97—92
(47—47) și 87—102 (37—59).

GRUPA 7-12
C.S.U. BALANȚA SIBIU — PO

LITEHNICA C.S.Ș. UNIREA IAȘI 
2—0: 101—76 (52—29) și 119—89
(59—40).

FARUL C.S.Ș. 1 CONSTANTA
— RAMIRA BAIA MARE 2—0 : 
95—82 (50—47) și 101—75 (43—35).

ELECTROBANAT TIMIȘOARA
— C.S.U. T.A.G.C. IND. BRAȘOV
2—0: 101—99 (41—53) și 96—86
(34—49).

I.M.P.S.

tru prinzători valoroși: Gură- 
marc, Pongracz, Stțoe, Brînză. 
Realizatori: NĂSTASE, ' MERC A 
— eseuri, JIPA — transforma
re, respectiv, T. RADU 4 l.p. 
+ drop, CALAFETEANU eseu. 
Fl. Dudu a condus corect, un 
meci de mare angajament, dar 
în limitele fair-playuJui.

Tiberiu STAMA

POLITEHNICA IAȘI — FA
RUL 18—9 (11—0). Meci foarte 
frumos, dominat de gazde, care 

' au înscris chiar din primul mi
nut, iar în min. 65 conduceau 
cu 15—3! In ultima parte, con- 
stănțenii au mai echilibrat. Au 
marcat; VASILIU, CHIRILA, 
DOROFTEI — eseuri, MITITE- 
LU — 2 l.p. (P), ZANFIR eseu, 
BICA l.p. + transf._A arbitrat 
P. Soare.

C.S.M. 
CEMIN 
(16—13). 
tehnic și 
sibienii au început 
dar oaspeții au revenit ?>rin joc 
ordonat, grupat. Realizatori : 
BECHEȘ, 2 eseuri, ROȘU 2 
dropuri. AMARIE l.p. + transf. 
(C.S.M.), ISTRATE, FULINA — 
eseuri, V. ION 2 dropuri, l.p.. 
transf., CANTEA drop. A ar
bitrat Gh. Huștiu. (I. BOȚO-.. 
CAN, coresp.)

UNIVERSITATEA TIMIȘOA
RA — CONTACTOARE BUZĂU 
19—9 (7—0). După 
au condus cu 7—0 
drop, MITOCARU 
zoienii au ajuns ei 
prin ALEXANDRU 
l.p., POPIȘTEANU 
MOCOS a marcat punctele vic
toriei în min. 75. Arbitru: M. 
VĂTUI. (C. CREȚU, coresp.)

C.S.M. SUCEAVA — ȘTIIN
ȚA PETROȘANI 9—0 (0—0).
Victorie meritată a moldoveni
lor. care au înscris prin LI- 
VADARU drop și l.p., VASILI- 
CA drop. A condus M. Galan- 
da. (I. MÎNDRESCU, coresp.) 

în clasament, STEAUA con
duce cu 28 p, urmată de Di
namo 26 p, Grivița Roșie 23 p, 
Știința CEMIN și Farul 22 p 
(băimărenii susțin miercuri res
tanța de la Petroșani).

(AL. PÎNTEA, coiresp.)
SIBIU — ȘTIINȚA 

BAIA MARE 19—22 
Partidă de bun nivel 
spectacular, în care 

mai bine,

ce gazdele 
(DOMOCOS 
eseu), bu- 
în avantai 
eseu, DINU 
trans. DO-

I
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I
I
I
I
I
I
I
I
i
I
I
I
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După frumoasa victorie obținu
tă în etapa trecută la Craiova, 

’Steaua s-a impus sîmbătă, așa 
cum era de așteptat, cu mare 
ușurință în fața echipei suceve
ne, care s-a prezentat fără câțiva 
titulari: Alexa, Mulțescu și Gă- 
lușcă — accidentați, iar Cristescu 
suspendat pentru cumul de car
tonașe. Lipsită, la rindul el, de 
aportul lui Bumbescu și Stoica 
(suspendați datorită cartonașe
lor), fruntașa clasamentului și-a 
onorat pe deplin poziția, mal ri
les în primele 45 de minute, cînd 
a oferit publicului un spectacol 
fotbalistic de excelentă factură, 
dominindu-și categoric partenera 
de întrecere, atacând aproape 
continuu, in modalități variate șl 
cu multă fantezie. Ea și-a asi
gurat astfel, încă din prima ju
mătate a partidei, un avantaj 
consistent, care putea lua pro
porții și mal nete fiindcă, pe 
lingă cele cinci goluri, steliștil — 
cu Hagi într-o remarcabilă vervă 
în această parte a jocului — și-au 
creat, dar au șl ratat, alte mari si
tuații favorabile. Scorul a fost des
chis în min. 10, cînd BALINT 0 
reluat spectaculos, „dlntr-0 bu
cată", precisa centrare a lui Bă
lan. După alte ocazii în seric, 
irosite de Balint (min. 16 — șut 
imprecis din poziție bună), Pitur
că (min. 19 — neatent la o pasă 
de gol dată de Hagi, la capătul 
unei splendide acțiuni personale), 
Lăcătuș (min. 20 — driblează ș! 
portarul, dar Întârzie șutul șl e 
deposedat, in extremis, de ba
lon) și Rotarlu (min. 31), Steaua 
are un final de repriză debor
dant, în care mal punctează de 
patru ori. înscrie, mal întîl, BO- 
LONI, în min. 35, care finalizea
ză o spectaculoasă combinație cu 
Balint, apoi PITURCA (min. 37), 
după o acțiune colectivă de atac, 
de toată frumusețea, HAGI (min. 
41) printr-un șut de la distantă 
(mingea fiind deviată în plasă de 
piciorul unul apărător sucevean) 
și BUTNARU (min. 42). care a

| STEAUA
I C.S.M. SUCEAVA

5 (5) 
O

Stadion Steaua; teren 
vreme închisă și umedă; ___
torl — circa 16.000. Șuturi: 26—15 
(pe poartă: 16—3). Corncre- 18—1. 
Au marca B ALINT (min. 10). 
BOLONI (min. 35), PIȚURCA 
(min. 37), HAGI (min. 41), BUT
NARII (min. 42 — autogol).

STEAUA: Stingaciu 7 — Iovar
8, Belodedicl 8, Ungureanu 6 
(min. 59 Majaru 7) — Bălan 7, 
Rotariu 6 (min. 81 Cireașă), Hagi 
7,5, Bdlonl 7, Balint 7 — Lăcătuș 
1, Piturcă 6,5.

C.S.M. SUCEAVA: Bucu II 5 - 
P. Grigore 6, Ungurean 5, But- 
naru 4 țmln. 46 Breniuc 6), Clo- 
banu 5 — State 5, Goian 6, Ga- 
femeu 6. Buliga 5 — Sfrdjan 5 
(min. 70 Păluș 6), Cașuba 6,5.

A arbitrat bine * 
fP. Neamț); la linie: 
(Constanța) 
(Ploiești).

La speranțe: 5—2 (2—21.
• ■ .......  ■II» ....... - I

moale : 
specta-

A. Gheorghe
V. Curt 

și A. Moroianu

respins in propria poartă minge» 
centrată de Lăcătuș.

După pauză, mulțumiți de re- 
zu’tat șl cu gîndul mal mult 1» 
derbyul de miercuri, campionii 
nu mal forțează, dar vor fi pe 
punctul de a majora scorul, în
deosebi în minutele 49 (mingea 
nimerește „transversala" la cen
trarea — șut a lui Bălan), 61 (șut 
peste poartă al lui Majaru), 85 
șl 77 (Intervenții foarte bune ale 
portarului Bucu II la șuturile 
lui Majaru și, respectiv, Boloni). 
în această repriză și sucevenii au 
teșit cu mal mult curaj in atac, 
creîndu-șl cîteva butn.e ocazii de 
gol, însă șuturile lui Cașuba 
(min. 77 șl 83) și P. Grigore (min. 
79) au greșit cu puțin ținta.

Constantin FIRANESCU

PI.OIE!
Joc viu 
faze fie 
ma parte 
și cîteve 
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tonașe g 
două foi 
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lup/ d 
Si. ,.n 
struit di 
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la mijlo 
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Victoriei. 
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După 
decisă s 
avut seu 
re. în e 
șl Cojoc 
Iul Jina 
au căuta 
rabilă s: 
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ÎNCĂ UN PUNCI PIERDUI PE TEREN PROPRIO
BRAȘOV, 29 (prin telefon). 

Brașovenii au început partida cu 
o linie de fundași alcătuită doar 
din trei jucători. Șuiea fiind tri
mis în linia mediană pentru a 
impulsiona atacul. Iar Andrași, 
anunțat înaintea partidei de an
trenorul secund D. Anescu drept 
fundaș stinsa, acționa de fapt 
ca aripă... dreaptă. NU știm care 
a fost rațiunea tactică vis-a-vls 
de noi. cel care luam doar com
ponenta formației, cert a deve
nit însă faptul că elevii lui C. 
Șteîănescu mizau mult pe forța 
ofensivă. De altfel, echipa arge- 
șană nici n-a arătat în prima . 
repriză că ar dori să încurce, 
din acest punct de vedere, soco
telile gazdelor, ea cantcnîndu-se 
în preajma buturilor proprii (în 
prirna parte a jocului. F. C. Ar
geș n-a expediat nici un șut pe 
spațiul porții lui Poigar). Gazde
le au atacat, au fost mereu pre
zente in terenul advers, au șutat 
mult; dar marea majoritate a șu
turilor n-au 'nimerit spațiul por
ții lui Hristea. „Excelenți", în a- 
cest 
și Terhes. 
dominarea 
și golul a . ___
tea încheierii Primei reprize. In 
min. 44, la o centrare excelentă 
a lui Barbu de pe linia de cor-- 
ner, KRAMER a trimis balonul 
cu capul, în poartă, printr-un 
„baraj" de cinci adversari (in
clusiv portarul), aflat aproape de 
linia porții : 1—0.

După- pauză, roluri schimbate : 
atacă oaspeții (Halagian a sperat 
ca Bălută să nu mai gafeze în 
acțiunile ofensive ca Pană) și' 
gazdele se mulțumesc cu contra
atacuri. Șutul puternic al Iui 
Pîrvu din lovitură liberă de la 
aproximativ 25 m. puțin pe lingă 
stiloul din dreapta lui Poigar. a 
anunțat o puternică perioadă de 
dominare a echipei argeșene. 
timp în care Ignat si D. Zamfir 
au trecut ne lingă egalare. a-

F.C.M, BRASOV
F.C. ARGEȘ

1 (1)
1 (0)

sens. Kramer. Filip. Șulea 
Minutele se scurgeau, 
brașovenilor era netă 
venit cu puțin înain-

Stadion Municipal ; teren bun; 
timp excelent ; spectatori — circa 
8 000. Șuturi î 14—5 (pe poartă: 
8—2). Cornere : 6—4. Au marcat: 
KRAMER (min.. 44), respectiv 
RADU II (min. 71).

F.C.M.------7----- “
Moldovan 6, Naghl 
Avădanei 5, Șuiea 6 
găTiit 6), Filip 6, 
Andrași 5, Terheș 5

„ teanu), Barbu 6.
F.C. ARGEȘ : Hristea 8 

cu 6, Pîrvu 7, Stancu 7. 
6 — Pană 5 (min. 46 Băluță 6), 
Badea 6, Bănuță 6,5, Ignat 6,5 — 
D. Zamfir 5 (min. 70 Gheoacă 7), 
Radu II 7.

A arbitrat bine Fl. Popescu 
(Ploiești) ; la linie : M. Stoenes- 
cu și’ V. Angheloiu (ambii din 
București).

Cartonase galbene : NAGHI, PA
NA, MOLDOVAN A VAD ANEI 
BARBU.

La speranțe : 2—1 (1—1).

DOMINARE INSISTENTĂ,
TIMIȘOARA, 29 (prin telefon).

La adăpost de emoții in clasa
ment, „Poli" a ținut astăzi (n.r. 
ieri) să-și răsplătocscă suporte
rii printr-un joc de frumoasă ți
nută : dezinvolt, generos, intr-un 
tempo alert. Șl cum, de partea 
cealaltă, studenții clujeni (dor/ 
nici să mai scoată un punct de 
„aâară") au pus accent pe de
fensivă, o bună parte din prima 
repriză poarta lui lasko a semă
nat cu o „cetate asediată" din 
toate părțile. A fost perioad-a de 
timp care. dlntr-un ansamblu 
bine pus la punct, a pri'ejuit liui 
Vlătânescu, Pascu și Bo-zeșan II 
o prestație peste '------ ------- -
pierilor (atît Ia 
și la finalizare), 
și lasko repetate 
extremis. Golul, 
teptat în tribune, . . .
min. 30, dinlv-o lovitură de la 11 
metri, acordată -entru un henț 
comis dc Ciocan In careu și 
transformată impecabil de PAS- 
CU. Autorul goiu'ui, fundașul ’ 
Pascu, avea să se dovedească — 
în primul „sfert" de după pauză 
— cel mai periculos șuter al lo
calnicilor, omul care, într-ade- 
văr l-a făcut viață grea goalkc- 
eper-ului oaspeților. Scăpînd 
doar cu un gol (din presiunea 
la care fusese supusă timp de 
aproape o oră Universitatea 
Cluj-Napoca a renunțat la de
fensiva ermetică a ieșit, la rin
dul ei, la joc șl, sub impulsul 
lui Mujnai, un dispecer lucid, a

nivelud coechi - 
construcție, cit 
iar lui Ciocan 
intervenții in 
însă, mult aș- 

a căzut în

BRAȘOV : Poigar 7
~ ' 6, Bălan 6

(min. 75 
Kramer 
(min. 76

Măr-
7 —
Ber-

— vol- 
Eduard

eesta din urmă sutînd slab din 
coltul careului mic (min. 62). 
dindu-i prilejul lui Poigar să res
pingă din cădere cu piciorul. A- 
oesta a tost primul sut pe poartă 
al oaspețllir. Și. în min. 71. abia 
inferat în teren. Gheoacă efectu
ează un „un-doi" cu RADU II și 
acesta din urmă, singur la 11 m, 
conduce nestingherit balonul și 
sutează din careul mic la colț : 
1—1. Brașovenii par a fi des
cumpăniți, nu reușesc să preia 
inițiativa (neavînd prospețimea 
fizică necesară), șl. în pofida zvîc- 
nirii din final (Hristea a scos ex
traordinar șutul lui Naghl de 
sub ..transversală"), sînt nevolți 
să cedeze încă un punct pe te
ren oronriu.

Paul StAVESCU

„POLI" 1 (1)
I „U" CLUJ-NAPOCA 0

Stadion „I Mai" ; teren bun ; 
timp frumos : spectatori — circa 
36 000. Șuturi: 19—8 (12—5). Cor
nere : 9—8. A marcat : PASCU 
(min. 30 din 11 m).

POLITEHNICA : Moi.se 7 —
Pascu 8. Crăciun 6, Oancea 6. 
Stoicov 6 — N’eagu 6, Manea 7, 
Bozeșan II 7, Vlătânescu 7,5 — 
China 6 (min. 76 Oloșutean), Ucu 
5 (min 63 Ionuț 5).

UNIVERSITATEA : lasko 7 — 
Cadar 6, Neamțu 5,5, Ciocan 7, 
Meszaroș 6 — L. Moldovan 6, Foș- 
nic 5, Bucur 5 (miin. ” * -’ 
7). Biro 5 - ~ 
n 6.

A arbitrat
{Brașov), la linie : M. _________
.«București) șl I. Coț (Ploiești).

Cartonașe galbene : NEAGU. 
FEȘNIC.

La speranțe : 3—0 (1—0).
• ................ . -PT' I

fost destul de aproape de golul 
egalizator, mai ales în minutele 
67 și 77, la șuturile periculoase 
din interiorul careu’ui ale lui
Cîmpeanu II și, respectiv, Boeru. 

Una peste alta, judecind pe
ansamblul partidei, deși obținută 
la limită, victoria lui ,,Poli“ ne 
apare pe. -deplin meritată.

Gheorghe NICOLAESCU
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I PETROLUL 1 (1) I
J VICTORIA 0 |

Stadion Petrolul ; teren bun :. 
timp noros ; spectatori — circa 
8 000. Șuturi : 7—7 (ipe poartă : 
3—3). Cornere : 5—1. A marcat 
CRISTIAN ENE (min. 30).

PETROLUL : Jipa 6 — Panail 
6, Pitulice 6, Pancu 6,5, P. Gușă 5
— ștefan 7, O. Grlgore 1, Ruse 
s, Ursea « — Cr. Ene 6,3 (min. 43 
I. Gușă 6), Catinca 6,5 (min. 72 
Mocanu 6).

VICTORIA : Rotăirescu 6 — Co- 
mănesou 6 (min. 58 Ursu 5), Mi- 
rea 6, C. Solomon 6,5. Balaur 6
— Augustfn 6, V. Cojocaru 6, V. 
Ene 3 — Țălnar 6.5 (min. 65 lor- 
diaone 5), Stere 5, Valșcovlcl fl.

A arbitrat foarte bine M. Neșu 
(Oradea) ; la linie : D. Buciumau 
(Timișoara) șl N. Bițta (Salonta).

Cartonașe galbene : PANCU, 
STERE, CR. END, P. GUȘA șl I. 
GUȘA.

La speranțe: 2—1 (0—1).

meciului, dar petroliștii au șu
tat doar o dată pe spațiul porții. 
Spre final. Petrolul a fortul mă
rirea avantaiului. Iar Victoria 
restabilirea egalității. Insa tirul 
jucătorilor s-a dovedit total im
precis. Victorie meritată a Pe
trolului la capătul unul joc dtrz 
dar si cu multe momente fru
moase de fotbal.

Pompiliu VINTlLA

OR PENTRU... VERONA ?
SPORTUL STUD 2 (0)
FLACĂRA 0
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Otă pe

Stadion Sportul Studențesc ț 
teren greu; timp închis, ploaie 
măruntă ; spectatori — circa 
4 000. Șuturi : 1*8—7 (pe poartă : 
10—4). Cornere: H2—&. Au mar
cat: ȚICLEANU (miin. 72) și STA
NICI (min. 82).

SPORTUL STUD. : Cristian 6 — 
Cinică 7, M. Popa 6, Iorgulescu 
6, M. Marian 6 — 'pideanu 8. 
P alegea 6 (min. 46 Bozeșan 6,5), 
Pană 7, Stă nici 7 (min. 83 Achim) 
— Țîrlea 5, Coraș 7.

FLACAKA î Dohot 7 — G. Radu 
6, Butufei 6, Beldie 6. Stănescu 
6 — Săndoi 6, D. S-ava 7, Pur- 
daa 6 — bala 5 (min. 78 Marcu), 
Văidean 6, Pană 7 (min. 85 Nis
ter).

A arbitrat foarte bine Gh. Con
stantin ; ia linie : I. Crăciuncscu 
(ambii ddn Rm. Vîlcea) și L.. Măe- 
reain (Brașov).

Cartonașe galbene : G. RADU, 
CIUCA, M. MARIAN.

La speranțe : 3—0 (1—0).
• ................      i ■

Marcu. acesta încearcă să in
tre prin dribling, dar studenții 
revin mereu, cornetele se suc
ced steril, dar. în cele din urmă, 
gazdele vor reuși un gol clasic, 
care să facă oarecum uitate nu
meroasele acțiuni dominate de 
hazard : în min. 82. Pană 1! ac
tivează „pe stingă" pe Bozeșan I, 
sprint scurt, centrare la senii- 
înălțime și STANICI plonjează, 
mareind. cu capul, un gol fru
mos. care consolidează o victo
rie pe deplin meritată. în fata 
unei echipe care s-a . bătut" e- 
xemplar st care a iucat eu brio 
rolul... Veronei.
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I OȚELUL 1 (1) I
| S.C. BACĂU 1 (1) I

Stadion Dunărea ; teren alu
necos y timp specific de toamnă 
cu burniță și ceață ; spectatori 
— circa : 18 000. Șuturi : 14—5 (pe 
poartă : 7—2). Cornere : 10—0 
Au marcat : AGIU (min. 30), res
pectiv TISMĂNARU (min. 45).

OȚELUL : Popa 7 — Borali 6, 
Anghclinei 5, Agiu 7, G. Popes
cu 6 — M. Stan 6, Măstăcan 6 
(min. 52 Drăgoi 5), Bureea 5 — 
llanghiuc 7 (mln. 75 Chivu). 
^Antohi 6, O. Popescu 7.

S.C. BACAU : Cîmpeanu 7 — 
Viscreanu 7, Agachi 6.5, Borcea
6, Ciudin 6 — Arieni 6, Burleanu
7, Tismănaru 7, Scinteie 6 —
șoiman 7 (min. 86 Ivanov), Pe- 
noff 6 (min. 73 Andronic 6).

A arbitrat bine D. Petrescu : 
la linie : T. Badda (ambii din 
București) și V. An-tohi (Iași).

Cartonașe galbene : G. POPES
CU, AGIU, BORCEA.

La speranțe : 2—0 (2—0).
• III —■!■■■■■>■■..........

jutati si de... ratările gazdelor 
(min. 53, 64. 89). al căror joc
nu este deloc gîndit. Se pune 
mare preț pe aruncarea ca la 
rugby a „mingilor în grămadă", 
fără vreo perspectivă. Au existat 
si două bune situații pentru bă
căuani, în min. 56 (Anghelinel a 
rezolvat in extremis în fata lui 
Burleanu) si în min. 60 (Popa 
a respins cu piciorul șutul lui 
Penoff). Dominarea netă a gaz
delor din partea a doua a me
ciului și cele 19 cornere spun 
multe despre neinsnirata zi a 
gălățenilor. cînd marile ocazii ra
tate s-au întors ca un bumerang 
împotriva lor.

Stelian TRANDAFIRESCU

Ca la orice derby (șl numai a- 
tunoi?) stadionul Giuleștl, cu tri
bune arhipline, urmărea prima 
„treime" a actului I dintre Rapid 
și Dinamo cu o oarecare surprin
dere; fiindcă fazele acestui sfert 
de oră s-au desfășurat mal mult 
la centrul terenului, unde Dina
mo controla mal pregnant jocul 
prin pase repetate. Dar. curlnd. 
lucrurile aveau să se schimbe. 
Au apărut șarjele atît de gusta
te de spectatori, la ambele porți. 
Cămătaru (min. 27) este depose
dat ln ultima clipă de Grlgore: 
Imediat vom asista la trei come- 
re consecutive la poarta lui Mo- 
raru. Feroviarii vor deveni mal 
insistent șl periculoși in atac : 
notăm cursa Iul Tlră (mln. 28) și 
mal ales „slalomul* lui Dră- 
ffhfcl (min. 37), care trece și de 
Moraru, dar intirzle șutul. Va ve
ni, imediat, replica dinamovistă: 
Toader apare Inspirat în fața 
Iul Rednic (mln. 41), același Red- 
nlo fiind deposedat de Cîrstea la 
6 metri de poarta feroviară (min. 
43). Pe fondul acestui forcing al 
„alb-roșiior” se va Înscrie singu
rul gol *1 partidei, ln min. 44: o 
centrare ■ ex-atacantului Jercă- 
lău 11 oferă Iul CAMATARU oca
zia de a se inăița și de a marca 
prtatr-o lovitură de cap: 0—1.

Aceeași luptă de mare angaja
ment, purtată Intr-un ritm viu 
ne va fi oferită și ln repriza se
cunda. Dinamo Începe mai sigu
ră pe ea (efectul psihologic al a- 
vantajului luat cîtcva zeci de se
cunde Înainte de pauză) și va 
încerca, prin Mateut (min. 51) ți 
Mihăescu (mln. 53) majorarea di
ferenței. Fără rezultat. Se va de
clanșa, in continuare, o ofensivă 
a gazdelor, de aproape 30 de mi
nute, care va solicita la maxi
mum defensiva dinamovistă. în 
mln. 65. Goanță trimite paste 
poartă din poziție favorabilă;

UN JOC ATRACTIV
SLATINA, 2» (priu telefon). In 

ciuda terenului greu, cele două 
echipe au oferit o partidă fru
moasă Merite au ambele echi
pe, preocuparea pentru joc fiind 
evidentă, cele 5 goluri, răsturnă
rile de situații și... marile ratări 
au creat o stare de spirit bună, 
ambele formații treclnd pe rînd 
pe lingă victorie. F.C. Olt a por
nit la atac din plecare, dar, în 
mln. 4, au fost trei cornere con 
secutive la poarta lui durea ! 
Mai mult, în min. 16, ta șutul lui 
Craiu, durea a scos tn corner 
mingea de gol, iar in minutul 
următor Fanici a trimis, cu ca
pul, pe Ungă bară. Mai mult, cel 
ce au deschis scorul au fost 
oaspeții. Ii: min 26, un contra
atac purtat te viteză de Ciorceri 
s-a încheiat ou centrarea aces
tuia, a urmat un semiluft al lui 
Fanici și balonul a ajuns la 
CRAIU, care a înscris de la 8 
metri. Și scorul putea lua pro
porții în min 28 (cînd Fanici, 
singur, la 14 m a șutat în du
rea) și în min. 32 (cînd portarul 
gazdelor a salvat alt gol la șu
tul lui Erds). Peste două minute, 
Pena a avut posibilitatea să e- 
galeze, dar, de la 19 m, din po
ziție excelentă, a trimis impre
cis, cu capul. In min. 35 scorul 
a devenit ega’ : a centrat Efti- 
mie, C. Gheorghe (abia intrat) 
a făcut o „foarfecă” pe spate și 
TURCU a împins balonul în 
poartă.

După pauză. jocul a început 
cu marea ocazie ratată de Pena 
(min. 47) după care o greșeală 
copilărească a portarului vodă 
(din cauza necunoașterii regula
mentului! avea să aducă avantaj 
gazdelor : Vodă a prins balonul,
l-a'  pus jos crezind că arbitrul 
a fluierat fault. Botezan i-a spus 
portarului ă reia mingea și, nor
mal, la 7 m de poartă s-a dictat 
lovitură indirectă ; au urmat ci- 
teva „schimburi”, C. Gheorghe a 
trimis cu capul spre gol, Fanici 
a deviat balonul cu mina peste 
bară și EFTIMIE a transformat 
precis pcnaltyul. în mln. 75, oas
peții au avut posibilitatea să e-

DIN IIOII IIOOMA HUNTUOIlhnĂ
HUNEDOARA, 29 (prin telefon).

S-a scris in avancronica partidei 
de aici câ spiritul ofensiv va 
fi în nrim-plan. Anticipări ade
verite în totalitate, cifre'e din ca
seta tehnică stînd mărturie. ..Vi
oara întîi" a fost „unsprezecele" 
hunedoțean. care avansat mai 
mereu cu toate liniile în terenul 
oaspeților, a periclitat în dese 
rînduri buturile adverse. Mai în
tîi a încercat pe centru, dar fără 
prea multi sorti de izbîndă. pen
tru că triunghiul Zamfir — Săn
doi _ Gh. Popescu s-a dovedit 
destul de greu de depășit. în 
min. 10 Bardac șutează de la 
25 m. dar portarul Crișan, la 
post, respinge cu dificultate în 
corner. în replică. contraatac 
Bica — Săndoi si ultimul cataoul- 
tează. de la circa 14 m balonul 
în stîlpul din dreapta al porții 
lui Ionită. Din acest moment, e- 
chipa lui Klein și-a canalizat a- 
tacurile pe cele două flancuri si, 
in consecință, au căzut si golu
rile din prima repriză, ambele 
de pe aripa stingă, din fața u- 
nui Mănăilă neputincios să stă
vilească învăluirile pe partea sa : 
in min. 17 centrare Klein, CO- 
JOCARU preia si înscrie plasat; 
min. 21, din nou centrare Klein 
și, NICSA. complet liber la 6 m, 
împinge, cu capul, balonul in 
plasă. Fină în finalul primei ju- 
mntăti a partidei am mai notat 
ocaziile lui WeissenbaCher (min. 
35 — șut peste „transversală"
de Ia 30 m) si Petcu (min. 45 — 
..can" în bară).

Privind tabela de marcaj, echi
pa din „Bănie" nu avea prea 
multe motive de satisfacție șt- 
evident, după pauză a ieșit mult

RAPID 0
DINAMO 1 (1)

Stadion Giulești ; teren moale 
alunecos ; timp închis : specta
tori — circa 18 000. Șuturi : 9—8 
(pe poartă : 4—4). Cornere : 11—5.
I. marcat CAMATARU (min. 44)

RAPID : Toader 6 — Marines
cu 7 (mln. 53 Dumitru 6). Cîrstea 
7, Grlgore 7. Bacoș 6 — Drăghlci 
7. Tănase 7. Pistol 6, Șt. Popa 7 
— Țiră 7 (min. 74 Damaschin II 
6). Geantă 7.

DINAMO : Moraru 7,5 — Jercă- 
:ău 7. Andone 7, Movilă 6, Var
ga 7 — Rednic 6. Luipu 7 (mln. 
60 — Orac 6), Mateuț 6, Luipes- 
cu 7,5 — Mihăescu 6 (min. 74 — 
Timiș 6), Cămătaru 8.

A arbitrat bine I. Velea (Cra
iova) ; la linie : T. Chelu (Giur
giu) șl, - “ V. Alexandru
(București).

La speranțe : 2—3 (2—0).

un minut ma. tîrziu, tot el 
va Intlrzla să șuteze la o bună 
pasă a lui Țiră: Moraru boxează 
inspirat (min. 82), după ce tre
cuse prin emoții cu un minut 
mal înainte Dar, portarul oas
peților va avea o intervenție 
de excepție in mln. 88, cînd Dră- 
ghicl, servit de Tănase. sutează 
de la ș metri si Moraru deviază 
în corner mingea ce se îndrepta 
spre plasă, situație care ar fi pu
tut aduce egalarea pe tabela de 
marcaj. Un rezultat pe care fero
viarii l-ar fi meritat fată de În
treaga desfășurare a întrecerii.

Eftimîe IONESCU

I F.C. OLT 3 (1) I
| A-S.A. 2 (1) I

Stadion „1 Mai” ; teren greu, 
desfundat ; timp închis ; specta
tori — circa 3.900. Șuturi : 13—7 
(pe poartă : 6—5). Cornere : 14—10. 
Au marcat : TURCU (min. 35), 
EFTIMIE (min. 52, din penalty, 
și 89), respectiv CRAIU (mln. 26), 
BOTEZAN (min. 83).

F.C. OLT : durea 7 — Lauren- 
țiu 6, Mihali 7, M. Zamfir 7, I. 
Dumitrescu 7 — Dudan 6 (min. 
34 C. Gheorghe 8), Leța 6, Efti- 
mle 8, M. Popescu 6 — Pena 7, 
Tuireu 6,5.

A.S.A. 2 Vodă 4 — Szabo 6, 
Jenei 6. Botezan 7, Fodor 6 — 
Erds 7, C. Hie 7 (min. 87 Doro- 
banțu), Ivan 7 — Ciorceri 7, Fa
nici 6 fmln. 73 Moldovan 6), 
Craiu 7.

A arbitrat bine Al. Mustățea ; la 
linie : Ad. Nlcolescu (ambii din 
Pitești) și M. Constantinescu 
(București).

Cartonașe galbene : EROS, I- 
VAN. JENEI.

La speranțe : 1—0 (1—0).• —m. . .
galeze, da- Ciorceri, la 3 m cu 
poarta goală m loc să trimită cu 
călcîiul, a făcut o piruetă in 
plus și a șutat afară (probabil 
că Ciorceri nu l-a văzut pe Mad- 
jer). In min. 83 pc fondul unui 
jo" bun al oaspeților, scorul a 
redevenit egal : a centrat SzabO, 
Ciurea a scăpat balonul șl BO
TEZAN a trimis cu boltă peste 
un careu suprapopulat, Înscriind 
in poarta goală A mal ratat 
Turcu o bună situație (mln. 86 
— „cap" din 6 m direct in por
tar) și, cind toată lumea se im- 
Dăease cu gîndul inevitabilei re
mize acest meci frumos avea să 
se încheie abia ta min. 89, cind 
EFTIMIE, cu un voleu splendid, 
de la 16 m, a Înscris spectaculos, 
sub „transversală”.

Constantin ALEXE

CORVINUL 4 (2)
UNIV. CRAIOVa 0_____ J

Stadion Corvinui ; teren bun ; 
timp ideal centru fotbal ; spec
tatori — circa 9 000. Șuturi: 14—15 
(pe poartă : 8—8).Cornere : 5—6. 
Au marcat : COJOCARU (min. 17 
și 86), NICȘA (min. 21 și 50).

CORVINUL : Ioniță 6 — Bardac 
7, Mărginean 7, Dubimciuc 6, Pri
gorie 6 — Pebcu G, Burlan 6,5, Su- 
ciu 6 (min. 45 Văetuș 5), Klein 7 
— Nicșa 7 (min. 70 Hanganu 6), 
Cojocaru 7,5.

UNIVERSITATEA : Crișan 6 — 
Mănăilă 5 Zamfir 6 (min. 45 Pru
nă 6), Gh. Popescu 6, Weissenba- 
cher 5,5 — Ciurea 6,5, Bica 6, 
Săndoi 6,5, Rada 5 (min. 45 Geol- 
gău 6) — Bîcu 5, P. Badea 6. •

A arbitrat bine G. Ionescu ; la 
linie . M. Don-cea (ambii din Bucu
rești) și C. Corocan (Reșița).

La speranțe : 2—1 (2—0).
• ■— ■ ■!■■■—

mai decisă la atac. Cu forțe 
proaspete ducătorii mult mai fa
miliarizați cu lupta din a zanpos
turi). aveau să alerge o repriză 
întreagă după gol De care nu 
l-au obtinut. dar pe care l-ar 
fi meritat cu prisosință. în min. 
50. din nou Klein pe partea stin
gă centrează ideal si NICSA din 
voleu. marchează "golul cu nu
mărul 3. iar în min. 86. de data 
aceasta pe partea dreaptă a ata
cului hunedorean. Bardac cen
trează și. pe fază. COTO^ARU 
înscrie cu capul.

Mihai CIUCA

IERI, ÎN DIVIZIA B
SERIA i ------------------------------------------------------------------ -

PRAHOVA C.S.U, PLOIEȘTI — 
C.F.R. PAȘCANI 3—0 (2—0) t
Cismaru (min. 7). Dum„ (min. 
27) șl Gălățeanu (min. 52).

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ — 
POLITEHNICA IAȘI 1-2 (0—0) : 
Unguxeanu <mln. 75). respectiv 
Floreanu (min. 55) și Pirv 
(mln. 72)

STEAUA MIZIL — UNIREA 
SLOBOZIA 4—0 (2—0) î GOla
(min. 18), Galeș (min. 40), Grea- 
ca (min. 74 — din 11 m) șl Ciol- 
ponea (mkn. 84).

FEPA ’74 BlRLAD — METALUL 
PLOPENI 4—0 (3—0) I Dumitru
(mln. 1). Basalîc (min. 20), Mi- 
hăilă (mln. 33) șl Vlalcu (mln. 
74).

UNIREA FOCȘANI — F.C.M. 
DELTA DINAMO TULCEA 1—0 
(0—0) : Cr. Rusu (mln. 75 — din 
11 m).

F.C.M. PROGRESUL BRAlLA — 
OLIMPIA KM. SARAT 3—1 (2—0) : 
Vftsii (min. 35). A. Marin (min. 37) 
șl Petrache (min. 75 — din 11 
m). respectiv Sultănniu (min. 80).

C. S. BOTOȘANI - INTER VAS
LUI 1—1 (0—0) : Cramer țmin. 73), 
respectiv Neculal (min. 77).

ȘIRETUL PAȘCANI - F. C. 
CONSTANTA 0—0.

GLORIA BUZĂU — PETROLUL 
BRAlLA 6—0 (1—0) l Roșu II
(min. 24). Stan (min. 49 și 50, și 
Profir (min. 57, 68 și 86 — din 
11 m>.

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

SPORTUL „30 DECEMBRIE” 3—0 
(2—0) : Beleaua (mln. 21), Man
ta (min. 28) si Varga (mln. 53).

SPORTUL MUNCITORESC SLA
TINA — PROGRESUL VULCAN 
BUCUREȘTI 2—0 (1—0) : Otiman 
(min. 11) și Plăvițiu (min. 58).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
I.C.I.M. BRAȘOV 3—0 (1—0) : Du
lău (min. 2). Potor (min. 55) și 
Țiglarlu (mln. 61).

JIUL PETROȘANI — SPORTUL 
MUNCITORESC CARACAL 4—1 
(1—0) : Stoinescu (min. 44).Cris- 
tea (min. 46). Păuna (min. 60) și 
Stana (min. 89), respectiv I. Pă- 
tru (min. 83).

CHIMIA RM. VILCEA — ME
TALUL BUCUREȘTI 2—0 (0—0) ; 
Tutlosâ (mln. 59) și Mangalagiu 
(mln. 82 — din 11 m).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— C.S.M. PANDURII TG. JIU 
I—0 (1—0) : Dragne (min. 38).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
A. S. DROBETA TR. SEVERIN 
8—1 (2—1) : Cirțu (min. 26). Biță 
(min. 35, 52 și 64), Bărbuceanu 
(min. 60). Petrișor (mln. 76) șl 
Calafcteanu (min. 78 si 85). res
pectiv Tiță (min. 14).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
INTER SIBIU 0—1 (0—l) : Stă
nescu (mln. 44 — din 11 m),

C. S. TlRGOVIȘTE — ELEC- 
TROMUREȘ TG. MUREȘ 4—0 
(2—0) : Chirită (mln. 9), Petcu 
(min. 27). s. Dumitrescu (min. 72

SERIA A lll-a----------------------------------------------------------------------
CHIMICA TIRNAVENI — GLO

RIA BISTRIȚA 2—2 (0—1) : Măr
ginean (min. 56) și Cenan (min. 
83), respectiv Soare (mim. 34 și 79),

C.S.M. REȘIȚA — DACIA ME
CANICA OKAȘTIE 2—0 (0—0) t
Asandei (mln. 48) șl Setatele 
(min. 85).

STRUNGUL AR.1D — OLIMPIA 
I.U.M. SATU MARE 2—1 (2—0) : 
Cimpean (mln. 20 — din 11 m) 
si Iancu (min. 28). respe-niV 
Bolba (mln. 60).

VICTORA F.I.U.T. CĂREI — 
U. T. ARAD 1—0 (1—0) î Pin
ter II (min. 19).

F. C. MARAMUREȘ BAIA 
MARE — ARMATURA ZALAU
2—0 (2—0) : Tulba (mln. 25 — din 
U m) și Miriută (mln. 36).

A. S. PAROȘENI VULCAN — 
MINERUL BAIA SPRIE 4—1 
(2—1) ; Sălăgean (mln. 19), Cră
ciun (min. 44). Lăzăroiu (min. 
56) și Baltaru (mln. 88 — din 11 
m). respectiv Armaș (min. 34).

C.I.L. SIGHET — A.S.A. PRO
GRESUL TIMIȘOARA 1—2 (0—1): 
Podeanu (min. 88). respectiv Giu- 
chici (min. 39) si Rozcnblum 
(min. 51).

METALUL BOCȘA — STICLA 
ARIEȘUL TURDA 3—1 (1—0) t
Ghițaș (min. 34) Talpcș (min. 
50) și Negru (mln. 67), respectiv 
Rus (min. 69).

F. C. BIHOR — GLORIA RE
ȘIȚA 4—0 (3—0) t Cigan (min.

IDMIMSlRâm or U41 lOTO PR0N0SP0R1 IMORi'H/IZA

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA MULTIPLA LOTO 
DIN 29 NOIEMBRIE 1987, 
FAZA I. Extragerea I: 14 21 
87 55 46 79 5 44 33; Extrage
rea a Il-a: 42 43 61 19 40 90 
59 71 70; FAZA A Il-a. Ex
tragerea a III-a: 50 4 39 40 
27 86 11 35 80; Extragerea a 
IV-a: 72 57 59 10 6 46 54 51 
14; Extragerea a V-a: 43 18 
80 37 39 99 1 29 12; Extrage
rea a Vl-a: 3 52 87 5 2 25 
58 51 65; Extragerea a Vil-a: 
48 13 7 46 61 87 2 3 66; Extra

Relatări de la : O. Bălceanu, c. 
Rusu. B. Alexandreseu. C. Bnr- 
ghelea. Fl. Jocheanu, M. lorga.
T. Ungurean ti, c. 
cula.

Enea $i C. Ne-

1, POUT IA.ȘI 15 9 2 4 28-13 20
2. Progr. Brăila 15 8 4 3 26-13 20
3. Steaua Mizll |5 9 1 5 32-a.) 19
4. F.C. Constan \ 15 8 3 4 25-12 19
5. UnJrea Focșar 15 8 3 4 18-19 19
6. Șiretul Pașcani 15 7 2 6 17-17 16
7. Gloria Buzău 15 5 5 5 25-14 15
6. FEPA '74 15 5 5 5 17-14 15
9. Met. Plopeni 15 7 1 7 21-21 15

10. Prahova Pl. 15 5 4 6 15-17 14
11. C.S. Botoșani 15 6 2 7 16-20 14
12. CFR Pașcan! 

Ceahlău’
15 6 1 8 21-23 13

13. 6 1 3 20-24 13
14. Uni ea Slob. 15 5 3 7 14-20 13
15. Inter Vaslui 15 6 1 8 13-24 13
16. DeHa Tu’cea 15 5 2 8 15-23 12
17. Olimpia Rm. S. 15 5 1 9 14-27 n
18. Petrolul Br. 15 3 3 14-34 r

ETAPA VIITOARE (duminica 
6 decembrie) : Șiretul pașcani — 
Ceahlăul Piatra Neamț. Poli.teh- 
nioa Iași — Glprla Buzău, Petro
lul Brăila — C.S. Botoșani. Inter 
Vaslui — FEPA ’74 Bîrlad, Me
talul Plopeni — Unirea Focșani, 
F.C.M. De ta D amo Tulcea — 
F.C.M. Progresul Brăila. Olimpia 
Rm. Sărat — Steaua Mizll, Uni
rea Slobozia — Prahova C.S.U. 
Ploiești, F.C. Constanța — C.F.R. 
Pașcani.

— din 11 m) și Chirci (min. 82). 
Relatări de la : P. Dumitrescu.

Cr. Bughca. M. Tacă!. I. Zamo-
ra. P. Geornoiu. N. Costache. T.
Ștefănescu. N. Ștefan Si M.
Avanu.

1. JIUL 15 10 1 4 27-14 21
2. Inter 15 10 1 4 20-12 21
3. Electroputere 15 9 1 5 35-13 19
4. Pandurii 15 8 3 4 23-13 19
5. Gaz Metan 15 9 C 6 23-26 18
6. Chimia 15 7 2 6 27-17 16
7. Sp. „30 Dec." 15 7 2 6 16-16 16
8. Tractorul Bv. 15 7 2 6 17-18 16
9. I.CJ.M. BV. 15 5 5 5 14-14 15

10. Sd. Muncit. 15 6 3 6 17-18 15
lil. Electromureș 15 6 3 6 19-82 15
112. A.S. Drobeta 15 6 3 6 26-30 15
13. C.S. Tîrgoviște 15 6 2 7 25-18 14
14. Mecanică Fină 15 6 1 8 13-25 13
15. Metalul Buc. 15 4 3 8 16-20 11
1*6. Sp. Caracal 15 4 3 8 12-28 11
17. Autobuzul 15 3 3 9 9-23 9
18. Progr. Vulcan 15 1 4 10 9-21 6

ETAPA VIITOARE (duminica
I decembrie) : Metalul București
— Tractorul Brașov, Electro-mu- 
reș Tg. Mureș — Mecanică Fină 
București. Gloria Pandurii Tg. 
Jiu — Autobuzul București, Pro
gresul Vulcan București — Chi
mia Rm. Vîlcea Electroputere 
Craiova — Sportul Muncitoresc 
S’atlna, A.S Drobeta Tr. Severin
— Inter Sibiu Sportul ..30 De
cembrie” — Jiul Petroșani, Spor
tul Muncitoresc Caracal — Gaz 
Metan Mediaș, I.C.I.M Brașov
— C. S. Tîrgoviște.

24). Mureșan (mln. 33 Si 35) și 
Tămaș (min. 82).

Relatări de la I Ducan. P. 
Fuchs, N. Străjan. E. Herman. 
Ov. Nemes. V. Purice. I. Mihnea.r. Tăranu si 1. Ghlșa.
î. F.C. BIHOR 14 10 3 i 35- 8 23
2. Gloria Bistrița 15 8 4 3 36-14 20
3. U.T.A. 15 8 3 4 26-12 19
4. C.S.M. Reșița 15 9 1 5 16-15 19
5. F.C. Maram. 15 7 4 z 18-14 18
6. Strungul Arad 15 6 4 5 18-18 16
7. Olimpia S.M. 15 5 5 5 28-16 15
8. A.S. Paroșenl 15 6 3 6 24-19 15
9. Metalul Bocșa 15 5 5 5 19-18 15

W. Armătura 15 5 5 5 15-18 15
M. Progr. Tmș. 15 5 4 6 20-25 14
12. Victoria Caret 15 7 0 8 15-21 14
13. Chimica 15 5 3 7 20-34 13
14. Dacia Orăștle 15 5 2 8 19-21 12
1'5. Gloria Reșița 15 4 3 8 16-29 11
14. Sticla Turda 14 5 0 9 18-29 10
17. C.IX. Sighet 15 3 4 8 12-23 10
18. Min. B. Snrle 15 3 3 9 10-31 o

ETAPA VHTOARE (duminică 
6 decembrie) : A.S. Paroșenl 
Vulcan — Armătura Zalău, Mi
nerul Baie Spris — F.C. Bihor, 
Gloria Reșița — Victoria F.I.U.T. 
Oarei, F.C.M.U.T. Arad — C.I.L. 
Sighet, A.S.A. Progresul Timișoa
ra — Metalul Bocșa, Sticla Arie- 
șul Turda — Chimica Tîrnăvenl, 
Gloria Bistrița — Strungul Arad. 
Olimpia I.U.M. Satu Mare — 
C.S.M. Reșița. Dacia Mecanica O- 
răștie — F C. Maramureș.

gerea a VIII-a: 34 73 39 35 II 
29 42 90 37. FOND TOTAL DE 
CÎȘTIGURI: 1.251.712 LEI.

0 REZULTATELE CONCURSU
LUI PRONOSPORT DIN 29 NO
IEMBRIE 1987. 1. AveUino — Como 
X ; 2. Cesena — Verona 1 ; 3. 
Empoli — Milan X ; 4. Intema- 
zlonale — Napoli X ; 5. Juventus
— Ascoli 1 ; 6. Pescara — Torino 
X ; 7. Pisa — Fiorentina 1 ; 8. 
Sampdoria — Roma X ; 9. Lazio — 
Trlestina 1 ; 10. Lecce — Genoa 1; 
11. Modena — Bologna X ; 12. Pa
dova — Catanzaro 1 ; 13. Udinese
— A taianta 2. Fond total de cîș- 
tiguiri : 2.425.870 lei.



..Turneul Prietenia" la hochei pe gheata

.JUNIORII ROMANI -UN MERITORIU IOC PE PODIUM
Formația tl.K.S.S. a ciștigat competiția

La Miercurea Ciuc au luat 
sfîrșit sîmbătă seara întrece
rile’ „Turneului Prietenia" la 
hochei pe gheață. Pe primul 
loc s-a situat, la golaveraj 
egal, prin împărțire, puter
nica echipă a Uniunii Sovie
tice, care a încheiat la egali
tate (4—4) partida cu repre. 
zentativa Cehoslovaciei, pen
tru locurile 1—2. Pe locul al 
treilea, pe podium deci, după 
15 ediții ale acestei competiții 
dedicate juniorilor, s-a clasat 
selecționata României, un re
zultat care onorează, dată fi
ind valoarea partenerelor de 
întrecere,

ROMANIA — POLONIA 
6—3 (2—2, 1—0, 3—1). în me
ciul decisiv pentru cel de al 
treilea loc pe podium, junio
rii noștri au învins clar o 
formație superioară ca expe
riență și gabarit. A fost, evi
dent, cea mal bună evoluție 
a formației noastre, care și-a 
valorificat buna pregătire fi
zică, a combinat mai rapid 
și mai bine decît în jocurile 
precedente, cu atacuri inci
sive și replieri prompte în 
apărare. Prima repriză a fost 
echilibrată : a înscris Baron 
(min. 3), a egalat Dan (5), 
Fras a ridicat scorul la 1—2, 
iar C. Stoica â egalat în min. 
18 Repriza a doua a apar
ținut romănilor, C. Stoica, 
Mohorea (gol în min. 21) și, 
în ultima repriză mal ales, 
N. Spiridon (gol în min. 42, 
44 și 56) au pus în permanen
tă în pericol poarta polonezi
lor. prin șarje greu de oprit. 
Ultimul gol al oaspeților, 
Baron în min. 56 și juniorii 
noștri cîștigă clar. Au arbi
trat foarte bine, A. Izmestiev 
(U.R.S.S.), asistat de Iun Zong 
Hi (R.P.D. Coreeană) și A. 
Dimitrov (Bulgaria).

CEHOSLOVACIA - U.R.S.S, 
4—4 (2—1, 0—2, 2—1). O pri
mă repriză de un rar dina
mism, în care echipa Cehos
lovaciei mizează pe contra

atacuri cu om liber la linia 
roșie, se încheie la 2—1, după 
ce ’ a fost 2—0 pentru Cehos
lovacia. Dar aceasta slăbește 
ritmul, în repriza a doua, în 
timp ce sovieticii continuă în 
forță, egalează șl iau condu
cerea. La 4—2 pentru U.R.S.S 
(min. 43) meciul pare jucat, 
dar juniorii cehoslovaci își 
recapătă puterile și înscriu în 
min. 50 : 3—4. Cînd nimeni nu 
se mal aștepta, în min. 59,55 
Jagr inițiază un cotraatac de 
Ia linia roșie, nu mai poate 
fi oprit de portarul sovietic 
și... 4—4, dar echipa U.R.S.S. 
cîștigă Turneul ! Marcatori: 
Uharcek, Travnik, Mrhalek și 
Jagr pentru Cehoslovacia, 
respectiv Kuzmin 3 și Zolo
tov 1. Foarte bun arbitrajul 
brigăzii române I. Becze — 
M. Dinu și D. Trandafir.

R.D. GERMANA — BULGA
RIA 9—0 (2—0, 4—0, 3—0).
Meci Ia discreția formației 
R.D. Germane, pentru care au 
înscris Blazycsek 4, Schur 2, 
Kliemann 2, Jonas 1. Au arbitrat foarte bine F. Pekny 
(Cehoslovacia) — Gh. Mîcu 
(România) și A. Zawadzki (Po
lonia).

R.P.D. COREEANA — RO
MANIA (tineret) 4—5 (1—2,
1—2, 2—1). Au marcat Gh.
Alexe 2, Cs. Gal 1, T. Augus
tin 1, A. Csiki 1, respectiv 
Son Guc Cian 2, Kim Gyong 
Cian 1 și Li Guang Bin 1. 
Foarte bun arbitrajul brigă
zii J. Dumke (R.D. Germană), 
asistat de T. Szabo și E. Both 
(România).
CLASAMENTUL GRUPEI 1-4
URSS 
Cehoslovacia 
România 
Polonia

3 2 10 18— 5 5
3 2 1 0 21— 8 5
3 10 2 11— 9 2
3 0 0 3 3—21 0

CLASAMENT FINAL : 1.
U.R-S.S. — cîștigătoarea 
„Turneului Prietenia" 1987, 2. 
Cehoslovacia, 3. România, 4. 
Polonia, 5. R.D. Germană, 6. 
R.P.D. Coreeană, 7. Bulgaria.

Mircea COSTEA

SĂHIERI ROMÂNI
LA „TURNEUL

CELOR TREI PÎRTII“
In deschiderea sezonului inter

național de sanie, un lot de spor
tivi români, între care Livia Pe
lin, Corina Terecoasă, Cristian 
Florea și Mihai Tureatj vor fi 
prezenți în zilele următoare la 
startul concursului „Turneul ce
lor trei pîrtii“, la Igls (Austria), 
KOnigsee (R.F. Germania) și 
Oberhof (R.D. Germană), în timp 
ce în cursul lunii decembrie, pe 
plrtia amenajată la Sărmaș se 
vor organiza primele competiții 
interne, pentru juniori, în ianua
rie urmînd să se desfășoare în 
aceeași, localitate. Campionatele 
Republicane ale seniorilor. In pe
rioada 26 februarie — 6 martie, 
la Sinaia sînt programate două 
concursuri internaționale de să
niuțe: „Cupa Bucegi" șl „Cupa 
Prietenia".

HAMJUAIIȘIII NOȘTRI, 

ÎNVINGĂTORI ÎN OLANDA

AMSTERDAM, 3» (Agerpres). 
— în turneul internațional mas
culin de handbal de la Haarlem, 
echipa României a întrecut cu 
scorul de 24—23 (12—11) formația 
Olandei, iar selecționata Ceho
slovaciei a învins ou 21—18 (11— 
HO) reprezentativa Belgiei.

CUPA CAMPIONILOR 

EUROPENI
BASCHET • La Koln, în meci 

pentru turneul final al „Cupei 
Campionilor Europeni“ la baschet 
masculin echipa locală Saturn a 
învins cu scorul de 102—78 (48—43) 
formația Tracer Milano. In ca
drul aceleiași competiții, Maccabi 
Tel Aviv a întrecut, pe teren pro
priu, cu scorul de 108—IOT (51—48) 
formația B.C. Barcelona.

POLO PE APA • In meci re
tur pentru finala „Cupei Campio
nilor Europeni" echipele Spandau 
din Berlinul Occidental și Sisley 
Pescara au terminat la egalitate 
9—9 (3—2, 2—2, 0—2, 4—3). învin
gătoare ta prima partidă eu 
12—10, formația italiană Sisley 
cucerește trofeul.

De ziua Iugoslaviei prietene

SPORTUL IUGOSLAV, GAZDA
A. NUMEROASE COMPETIȚII DE ANVERGURĂ
Popoarele Iugoslaviei socialiste sărbătoresc la 29 noiem

brie, in fiecare an, două evenimente memorabile ale isto
riei lor: in 1943, la Jajce, au fost puse temeliile noii Iu
goslavii. iar in 1945, Adunarea Constituantă a tării a adop
tat Declarația prin care a fost proclamată Republica Popu
lară Federativă. De atunci, sub conducerea comuniștilor, 
au fost obținute rezultate fără precedent in toate domeni
ile de activitate, făurindu-se chipul nou al societății so
cialiste.

Mișcarea sportivă din Iu
goslavia a strălucit, mai cu 
seamă, în ultimele decenii, 
nu doar prin performanțele 
reprezentanților săi, fiind 
impresionant numărul spor
tivilor care au deținut titluri 
de campioni ai lumii, cam
pioni olimpici sau europeni, 
cîștigători ai unor alte mari 
competiții precum Universi
adele ori Jocurile Meditera
neene, ci — în egală măsură 
— sportul iugoslav a strălu
cit prin competițiile pe care 
le-a organizat : de la Bal
caniade pînă la o Olimpiadă.

In iarna anului 1984, la 
Sarajevo, s-a desfășurat O- 
limpiada albă despre care 
s-a spus, șl pe drept cuyînt, 
că a fost cea mai reușită 
dintre toate edițiile acestor 
Jocuri Olimpice, atît pe 
planul performanțelor, ca și 
pe acela al organizării pro- 
prwu-zise, totul, dar absolut 
totul, desfășurtndu-se cu pre
cizia unul ceasornic foarte 
bine reglat. S-a spus atunci 
că o astfel de organizare de 
care s-a bucurat o Olimpia
dă albă este nu numai foar
te greu de întrecut, dar 
chiar și de egalat...

De-a lungul anilor, foru
rile sportive Iugoslave au 
primit organizarea a foarte 
multe campionate ale lumii 
(box, gimnastică, handbal, 
tir, hochei pe gheață, caiaic- 
canoe etc), continentale 
(atletism, notație, canotaj, 
fotbaj ș.a.)i o ediție a Jo
curilor ’ Mediteraneene, zeci 
de alte competiții, de se
niori și de juniori. Organi
zarea foarte bună de care 
s-a bucurat fiecare dintre 
acestea' presupune, în fapt,

rezolvarea unei serii întregi 
de condiții : existența unei 
serioase baze materiale (și 
nu doar sportive), un corp 
numeros de arbitri șl de 
organizatori, un public 
entuziast șl receptiv și, ca 
un adevărat corolar, totul 
desfășurîndu-se în condițiile 
de bună ospitalitate și prie
tenie, caracteristice popoa
relor Iugoslaviei.

Anul acesta, în luna iulie, 
Iugoslavia, mai precis Za- 
grebul, a fost gazda Jocuri
lor Mondiale Universitare, la 
întrecerile căreia au fost 
prezenți reprezentanții spor
tivi ai tineretului studios 
din peste 100 de țări din în
treaga lume. Valoarea com
petiției. a fost foarte ridi
cată, iar organizarea pro- 
priu-zisă la înălțimea eveni
mentului. De acestea s-au 
putut convinge sportivii ro
mâni care au avut acolo o 
comportare dintre cele mai 
frumoase.

Capitala țării. Belgradul, 
s-a aflat pentru anul 1992 
printre candidatele la orga
nizarea Jocurilor Olimpice 
de vară. Pentru acestea a 
fost preferată însă Barcelo
na, dar municipalitatea bel- 
grădeană, iubitorii sportului 
din. acest oraș n-au renunțat 
la ideea că într-o bună zi, 
CI.O. să acorde Belgradu
lui cinstea organizării unei 
Olimpiade de vară. Ar fi o 
recunoaștere de drept a unor 
merite incontestabile ale 
sportului iugoslav contem
poran, a impresionantei sale 
capacități organizatorice...

Romeo VILARA

DIVIZIA A DE POLO
(Urmare din pag. t)

Ciobăni uc, Mușal și Paolazzo. 
Au arbitrat R. Nichita și D. 
Paraschivescu.

Partidele din „vedetă", RA
PID BUCUREȘTI — CRIȘUL 
ORADEA, n-au fost nici pe 
departe ce se aștepta, îndeosebi 
datorită gluleștenilor. Ei s-au 
dovedit a fi complet depășiți de 
ritmul impus de oaspeți prin- 
tr-un exemplar joc cofectiv, în 
prima întilnire, cînd Illes a fă
cut veritabile demonstrații de 
a înscrie din felurite poziții, 
nu o dată prin fen tarea adver
sarilor, inclusiv a portarului B. 
Crețu, dar — nu-i mai puțin 
adevărat — și în urma unor 
pase excelente din partea co
echipierilor. Rezultat final : 
14—8 (2—1, 5—4, 4—2, 3—1)
pentru Crișul. A doua zi, ară
denii au realizat diferențe mari 
(6—1, în primul „sfert", 10—3 
și 11—4 în ultimul), după care 
au jucat mai ușor în defensi
vă, permițînd rapidiștilor să re
ducă proporțiile scorului: 13—9 
(3—1, 3—0, 3—2, 4—6). Au mar
cat Gordan 5+5, Illes 6, Raț 
2+1, Kiss 3, Garofeanu 2, Fejer 
Pantea și Costrăș (C), Lupescu 
2+4, Florincescu 2+1, Tuf an 2, 
Jianu 2, Tschiillsche 2, Gh. Ilie 
și D. Balanov (R). Au arbitrat 
V. Goian și V. Burdea.

La Cluj-Napoca. DINAMO a 
învins pe VOINȚA la scoruri 
categorice: 10—5 (1—0, 2—2,
5—2, 2—1) și 12—6 (3—0, 3—2, 
4—3, 2—1), deși echipa campi
oană a jucat fără trei titulari 
(Răducanu, Moioeanu sl Pones- 
cu). Au înscris: Hagiu 3+5, 
Olaru 2+2, Cr. Dan 2+1. F 
Ionescu 1+2, Găvruș șl V. Șer- 
ban (D), respectiv CA ceriu 
2+1, Mare 2, Sebok, Triteanu, 
Marosi, Sabău și Mujnal. Ar
bitri: V. Median și Șt- Karacso- 
ny. (M. RADU, coresp.)

La Arad, VAGONUL a dș- 
tigat cu 13—11 (3—3, 5—3, 1—3, 
4—2), primul joc cu INDUS
TRIA LÎNH TIMIȘOARA, cel 
de aS doilea tnchetndu-se la 
egalitate: 10—10 (2—1,3—3,3—3, 

2—3). Arbitri: B. Badea și A. 
Soos. (Oct BERBECARU).

ÎN CAMPIONATELE DE VOLEI
(Urmare din pag. 1)

marcat Felicia Popescu Mariana 
Miron și Corina Holban. De la 
gazde, mai bune au fost Aurelia 
Zabara și Viorica Șerban. Arbi
tri : M. Herța și V. Chioreanu 
(Fi. BOANGru, coresp.).

MASCULIN
RELONUL SAVINEȘTI — DI

NAMO BUCUREȘTI 1—3 (—9, —8, 
16, —10). Diferența de valoare 
și-a spus pîtn>ă la urmă cuvîn- 
tul. Gazdele au luptat mult în se
tul 3. Cei *mai buni: Buruș și 
Cazacu (R), Pop, Căta-Chițiga și 
Mader (D). Arbitri: N. Constantin 
și Vg. Ionescu (N. MARCU, co
resp.) .

C.S.M.U. SUCEAVA — STEAUA 
BUCUREȘTI 0—3 (—13, —5, —4). 
Sucevenii au reușit să mențină 
echilibrul jocului doar la început, 
apoi campionii s-au impus cate
goric. Remarcări: Pentelescu, Io
nescu, Dascălu de la învingători,

FINALELE LA HALTERE
(Urmare din pag. 1)

Sigur, am fi dorit să avem 
prilejul consemnării și al u- 
nor rezultate de rezonanță, al 
unor cifre cochetînd cu cele 
mai. înalte performanțe. Nu 
s-a petrecut așa, decît dacă 
Cihărean ar fi smuls 116,5 kg 
— reușită de care n-a fost 
departe ! — noul record mon
dial ar fl dat o cu totul altă 
„greutate specifică" întrecerii. 
Repetăm însă, chiar și în 
condițiile în care „bistrițenii" 
de azi s-au apropiat rareori 
de cota competitivității inter
naționali, actuala ediție a în
trecerii a reprezentat un cert 
cîștig. Și nu este exclus ca, 
nu mai departe, chiar rezul
tatele sezonului 1988 să ne 
confirme... Dar, ne vom opri 
aici cu aprecierile, spre a 
tace loc clasamentelor la cele 
7 categorii disputate în ulti
mele două zile de concurs :

Cat. 60 kg: Total: 1. D. MA- 
TEEȘ (Dinamo) 277,5, 2. D. Mo
rar (Vagonul Arad) 260, 3. O. 

Mîndru de la învinși, Arbitri: S, 
Pintea și I. Stoica (I. MÎNDRES- 
CU, coresp.).

C.S.U. SANATATEA oradea 
— ELCOND DINAMO ZALÂU 
0—3 (—14, —15, —10). Prezentînd 
o formație bine pregătită, oaspe
ții s-au impus, rupînd echilibrul 
în finalurile de set. Gazdele au 
avut o apărare slabă. Cei mai 
buni: Ștreang, Gheorghe, Tuto- 
van, Codre (Elcond), Răduță șl 
Drago? (CSU). Arbitri : C. Butoi 
și V. Arhire (I. GHIȘA, coresp.).

EXPLORĂRI MOTORUL C.S.Ș. 
2 BAIA MARE — TRACTORUL 
BRAȘOV 3—1 (7, 8, —3, 12). Parti
dă antrenantă, cu momente, spec
taculoase la care și-au adius con
tribuția ambele echipe. Victorie 
meritată a localnicilor. Remar
cați : Szilagyi, Roiban, Dumitru, 
Szeibel, respectiv Sterea, Crișan 
și Ferariu. Arbitri: I. Rusu și 
N. Dobre (A. CRIȘAN, ^coresp.).

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — A.S.A. ELECTROMUREȘ 
TG. MUREȘ 3—1 (—10, 6, 9, 6).

Vaida (Rapid Buc.) 242,5 ; 
Smuls : 1. Mateeș 117,5, 2.
Morar 115, 3. D. Lajos (V.
Arad) 107,5 ; Aruncat : 1. Ma
teeș 160, 2. Morar 145, 3.
Vaida 135.

Cat. 67,5 kg: Total: 1. V.
ROȘU (Dinamo) 295, 2. A.
Ferrl (Steaua) 292,5, 3. B.
Drocșa (Steaua) 287,5. Smuls:
1. Roșu 130, 2. C. Boghin
(ASA Tg. Mureș) 130, 3. Ferri 
125. Aruncat : 1. Ferri 167,5.
2. Roșu 165, 3. Drocsa 162,5.

Cat.’ 75 kg : Total : 1. M.
BIRZAN (CSM Bistrița) 320,
2. T. Karaffa (CSM Bistrița)
317,5 3. I. Micu (Olimpia) 300. 
Smuls : 1. Karaffa 142,5, 2.
Bîrzan 140, 3. Micu 135. Arun* 
cat : 1. Bîrzan 180, 2. karaffa 
175, 3. G. Secan (Rapid) 170.

Cât. 82,5 kg: Total; 1. C, 
OPREA (Dinamo) 337,5, 2.'
A. Mateaș (Steaua) 322,5 3.
D. Tuincâ (ASA Tg. Mureș) 
320. Smuls : 1. Oprea 155, 2. 
T, Kiskalo (CSM Cluj Napoca) 
150, 3. Mateaș 147,5. Aruncat :
1. Oprea 182,5, 2. Tuinea 180,
3. S, Vlad (Rapid) 175.

Joc frumos, cu multe faze inte
resante. După setul I, studenții 
au dominat lupta la fileu (mai 
ales cu blocajul). Remarcări: Ște- 
flea, Schoberl, Stoian, respectiv 
Sînpetrean și Mășcășan. (V. PO
PO VICI, coresp.).

DINAMO VIITORUL BACAU — 
POLITEHNICA TIMIȘOARA 3—0 
(11, 10, 14). Deși băcăuanii au ju
cat mai slab ca în alte rînduri, 
diferența de valoare favorabilă 
lor le-a dat cîștig de cauză. (L. 
MANDLER, coresp.).

CLASAMENT
1. Dinamo
2. Tractorul
3. Steaua
4. Univ. C.F.R.
5. Elcond D.
6. Dinamo Viit.
7. Electromureș
8. Relonul
9. CSU Sănăt.

10. C.S.M.U. Sv.
11. Expl. Motorul
12. Politehnica

7 6 1 19: 9 13
8 5 3 16:12 13
6 6 0 18: 2 12
7 5 2 16:12 12
6 5 1 15: 5 11
734 15:14 10
7 3 4 13:13 10
7 2 5 11:16 9
8 1 7 9:22 9
7 2 5 7:19 9
5 3 2 13: 7 8
7 0 7 0:21 7

Cat. 90 kg: Total : 1. N. 
OSIAC (Olimpia) 360, 2. D. 
Stănilă (Olimpia) 327,5, 3. Gh. 
Botezatu cCS Onești) 295. 
Smuls: 1. Osiac 160, 2. "Stă. 
nilă 147,5, 3. Botezatu 130.
Aruncat : 1. Osiac 200, 2. Stă
nilă 180, 3. Botezatu 165.

Cat. 100 kg : Total : 1. A. 
SZASZ (Clujeana) 357,5, 2.
V. Mereuță (Olimpia) 355, 3.
D. Suteu (St. Roșu Bv), 352,5. 
Smuls: 1. Szasz 165, 2. Mere
uță 162,5, 3. Suteu 162,5.
Aruncat : 1. Mereuță 192,5, 2. 
Szasz 192,5, 3. Suteu 190.

Cat. 110 kg: Total: 1. P. 
TUFA (Rapid) 367,5, 2. A. Ke- 
rekj (Clujeana) 365, 3. T. Popa 
(Steaua) 300. Smuls: 1. Kere- 
ki 165 2. Tufă 162,5 3. Popa 
130. Aruncat: 1. Tufă 205,
2. Kereki 200, 3. Popa 170.

Cat. + 110 kg : Total: 1.
C. UDREA (Steaua) 385, 2.
A. Culici (Olimpia) 357,5, 3.
F. Arsene (Dinamo) 340. 
Smuls: 1. Ud rea 176,5, 2. Cu
lici 167,5 3. Arsene 160.
Aruncat: 1. Udrea 211,5, 2.
Culici 190, 3. Arsene 180. De 
menționat că la această cate
gorie Udrea a realizat trei 
noi recorduri ale țării.

Fotbal 
I meHctioutie

in campionatul italian 
CESENA - VERONA 1-0

în campionatul italian. Verona, 
adversara Sportului Studențesc 
în Cupa U.E.F.A., a jucat ta de
plasare,1 la Cesena, în fața că
reia a pierdut cu 0—1, prin go
lul lui Lorenzo. După cum rae 
transmit colegii de la Gazzetta 
dello Sport n-au jucat în for
mația veronezâ Bruni, Pioli, la- 
chinl, Volpecina, Volpati și, Di 
Genaro 1 Așa că echipa aliniată 
a fost următoarea : Giuliani, Bo
nelli, Sachetti, Berthold, Fonto- 
lan, Solda, Verza, Galia, pacione, 
Terracciano, Elkjaer. Verona a 
rezistat bine în prima repriză, 
dar după pauză a acuzat obo
seala din partida de miercuri cu 
Sportul Studențesc. Alte rezul
tate : Avellino — Como 1—1 ; 
Empoli — Milan 0—0 ; Interna • 
zionale — Napoli 1—X (Careca și 
De Napo’i — autogol) ; Juventus
— Ascoll 1—0 (Magrin) ; Pescara
— Torino 2—2 (Polster a înscris 
un gol și este singurul ta frun
tea galgeterilor, ou 7 puncte); 
Pisa — Florentina 2—1 : Sampdo- 
rla — Roma 0—0. în clasament : 
Napoli 17 p ; Milan, Juventus, 
Sampdoria cu cîte 14 p ; Roma 
13 p ; Florentina. Verona și Inter 
cu cîte 10 p.

• Rezultate înregistrate în eta
pa a 18-a a campionatului R.F. 
Germania: F.C. Koln — Karlsruhe 
4—0; F.C. Homburg — VFB Stut
tgart 2—2; Bayern Miinchen — 
Borussia Dortmund 1—3; F.C. 
Ntirnberg — Bayer Uerdingen
3—1; Borussia Moenchengladbach
— VFL Bochum 3—0; Eintracht 
Frankfurt pe Main — F.C. Kai
serslautern 0—2; Werder Bremen
— Hainovra 1—0 ; Schalke 04 — 
SV Hamburg 1—0.

în clasament conduce echipa 
Werder Bremen — 28 puncte (un 
joc mal puțin disputat), urmată 
de formațiile FtC. Koln — 28
puncte și Bayern MUnchen — 26 
puncte.

• In etapa de simbătă a cam
pionatului englez, Liverpool a în
vins ta deplasare cu 2—0 pe Tot
tenham, ta timp ce Arsenal a 
pierdut cu 2—0 la Watford. Alte 
rezultate: Chelsea — Wimbledon 
I—1; Everton — Oxford 0—0; 
Newcastle — Charlton 2—1; Sout
hampton — Derby 1—2; Sheffield
— Q.P. Rangers 3—1. în clasa
ment conduce Liverpool.
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