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TOAMNA SPORTIVĂ UNIVERSITARĂ" START
ÎNTR-0 BOGATĂ ACTIVITATE DE MASĂ
A

• La complexul de la Lacul Tei — mii de tineri și tinere 
din Capitală au participat la o reușită acțiune

O superbă zi de octombrie 
— cum a fost duminică în 
Capitală — a marcat startul in 
activitatea sportivă a studen
ților din București. Startul o- 
ficial, se înțelege, pentru că 
zecile de mii de reprezentanți 
ai tineretului universitar din 
primul oraș al țării, din 33 d? 
facultăți cite cuprind cele 11 
institute de învățămint supe

nasticâ. Sportul grație- m=n- 
ținut la o înaltă ștac'cetă de 
exponentele Institutului de E- 
ducație Fizică și Sport <pri.-.tre 
ele, Lavinia Agacăe. Cristiro 
Grigoraș, Liliar.a Jlăla și_su
rorile Simora și 
ciu), a reliefat — „_ _____
munca plină de dăruire și de 
certă profesional" 
didactice de la catedra de sp

Camelia Ren- 
cu pregnanță
ite a

Tiber» ST AM A

(Continue

In plină cursă, pe lacul Tei. partieipanții_in probele de canotaj, 
nelipsite din salba întrecerilor Foto : Aurel D. NEAGV

„Internaționalele14 României la tenis de masă

ȘI IM ULTIMELE ZILE, 
REUMlJM DL HADE SPEEEAEOL

CLUJ-NAPOCA, 23 (prin te
lefon). întrecerile din ultimele 
două zile ale Campionatelor 
Internaționale de tenis de masă 
ale României au menținut la o 
cotă înaltă interesul publicului, 
probele individuale oferind par
tide deosebit de spectaculoase, 
mult apreciate de numeroșii 
spectatori.

Sîmbătă a fost ziua dubluri
lor, în care au evoluat 32 de 
cupluri feminine și tot atîtea 
masculine. Medaliatele cu bronz 
ale Campionatelor Europene — 
19.18, Otilia Bădescu și Maria 
Alboiu, au reușit să ajungă 
pînă in finală, ele întrecînd mai 
întîi cu 2—1 pe Ana-Maria Mi
ron, Gabriela Gherman, pentru 
ca apoi să depășească jucătoa
re bine cotate pe plan euro
pean : Colona Frelich. Vesna 
OHtersek (Iugoslavia) cu 2—0 
(19.20) și Alena Safarova. Da
niela Davîdkova (Cehoslovacia) 
cu 2—0 (8. 19). în disputa pen
tru primul loc ele au întîlnit 
cuplul chinez Hu Xiaoxin. Gao 
Jun, care eliminase, printre al
tele. și pe celelalte medaliate 
cu bronz ale „europenelor". 
Mărie Hrachova. Renata Kasa- 
Lova (Cehoslovacia) cu 2—1 (11. 
—21 22). în finală, fetele noas
tre au ținut pasul cu valoroa
sele lor ad-.ersare și. cu mai 
•"uită sansă în primul set. cedat

în prelungiri, poate altul ar fi 
fost rezultatul, victoria reve
nind in cele din urmă sportive
lor chineze cu 2—0 (20, 16), ia 
capătul unui meci cu schimburi 
foarte frumoase.

Dintre celelalte cupluri' roma
nești, să le menționăm pe Kin- 
ga Lohr. Emilia Ciosu : 
(—15, —13), cu Hrachova,

0—2 
. .. . _____ Ka-

salova și Adriana Năstase, Ma
ria Bogoslov 0—2 (—17, —17),
cu Hu Xiaoxin, Gao Jun, am
bele părăsind competiția în 
„sferturi".

La masculin, sovieticii D. Ma- 
zunov și S. Vartanian au obți
nut o meritată victorie, în fi
nala probei, ih fața primului 
cuplu chinez Xie Chaojie, Lin 
Zhigang cu 2—1 (—13, ’ 19, 11). 
meciul stînd mai tot timpul 
sub semnul echilibrului.

Reprezentanții noștri nu au 
putut trece de faza „sferturi
lor", C Creangă și V. Florea 
pierzind — greu ce e drept — 
ih fața dubiului i. Lupulescu, 
S. Grujici (Iugoslavia) cu 1—2 
(—7, 18. —18). iar S. Crișan, R. 
Rev.sz la Zhou Xiangjang, Xu 
Huazhang (R.
1—2 (13, -19.

Emanuel

P Chineză) cu
-19). scorurile

FÂNTÂNEANU

(Continuare in pig a 4-s)

POLOISTI! DE LA DINAMO —PATRU PUNCTE
IN DERBYUL CU CRIȘUL ORADEA

Etapa a 
ruiul Can 
A de polo 
lorică), 
tre cele

dublă 
„runde-

o combinație de_ meci 
(Garofeanu — Fejer — 

din nou

rior, s-au reîntîlnit cu exerci
țiul fizic și sportul încă din 
septembrie, o dată cu primele 
ore de cursuri, de laborator 
său de activitate practică.

Un start lansat, sub o titula
tură sugestivă — «Toamna 
sportivă universitară" — în 
fief-ul de totdeauna al studen
ților bucureșteni, care este 
Complexul cultural sportiv al 
U.A.S.C.R., de la Lacul Tei, 
din nou gata să-și primească 
oaspeți dragi (cum o face a- 
proape în tot timpul anului), 
citeva mii de tineri și tinere. 
Tribunele pline au aplaudat 
impresionanta revărsare de op
timism care a constituit-o de
filarea uriașei coloane a stu
denților sportivi, apoi reușitele 
demonstrații de aero. racheto- 
și automobilism (protagoniști 
reprezentanții Institutului Poli
tehnic), judo, scrimă și gim-

cialitate, premisă în sprijinul 
modelării altor și altor auten
tice talente pentru marea per
formanță. Așa cum și promit 
cei de la I.E.F.S., care — cu 
acest prilej — au sărbătorit și 
„Ziua Institutului".

Și au sărbătorit-o de o fac
tură aparte nu numai prin de
monstrațiile de care am amin
tit. ci și prin participarea la 
o aprig disputată competiție i- 
nițiată de Centrul Universitar 
București, la care — alături de 
„icefiști" — s-au impus aten
ției, prin pregătire temeinică 
și frumoasa lor ținută, repre
zentanții Politehnicii (la volei- 
băieți, baschet, fotbal, tenis de 
cîmp și mai ales la canotaj), 
ai Medicinii (la 
tenis de masă și îndeosebi ia 
șah, cu o echipă 
făcut parte Cătălina Oltenescu, 
Sanda Vlăsceanu, Cătălin Ene

după 
mare.
Boaea) și au preluat 
conducerea la inceputu, repri
zei secunde dar in continuare 
au rămas la două. trei 
in urma partenerilor- Gordan

JM

volei-băieți.

din care au

opt competitoare in 
Dmamo din Cap ală 
ceă*Tna; importantă 
partidă a acestei 
a fast aceea dintre

campioanele ultimilor ani. 
DINAMO BUCUREȘTI și 
CRIȘUL ORADEA, echipe 
angajate — cel puțin teoretic 
—, și în actuala ediție, in lupta 
pentru titlu, dispută in care 
acum, cu certi'udir.e. se în
scrie și o altă bucureșteană. 
Steaua .

Derbyul Dinamo — Cnșul 
n-a mai fost de această dată 
unul— în toată regula, chiar 
dacă scorul meciului de dumi
nică. mai ales, pare să con
trazică o asemenea afirmație, 
în timp ce campionii en titre 
s-au arătat a fi preocupați să 
ciștige ambele meciuri, pe 
cit posibil, fără a forța, oră
denii s-au îngrijit doar să 
piardă la cit mai mică dife
rență. Simbătă.
deschis scorul in

dată, 
temut 
și Ga ro

mul t figu
rație. în aceste condiții. Dina
mo s-a impus lejer, intr-o 
partidă cu destule superiori
tăți numerice ratate și de o 
parte, și de alta. Scor : 9—6 
(1—1, 4—2. J-3. 1-0.

A doua zi. un meci ceva mai 
alert, mai atractiv ca evoluție 
a cifrelor pe tabela de marcaj, 
insă numai penă in ultima re
priză. Dinamo a fost cea care 

seria golurilor, ega- 
survenind mereu, după 

) aflat pentru 
cond'jcere <4—3 
Gordan. Gare- 
au ținut să fie 
de valoarea lor

oaspeții au 
min. 4.23.

a marcat o singură 
ceGaiți șu'eri de 
orâdenilor. Costrăș 
feanu au făcut mai

iar 
a:

a deschis 
tarea 
care Cri sul s-a 
prima oară la i 
în min. 753). '
feanu și Fejer 
mai aproape 
astfel câ. la finele reprizei a 
treia, orădenii aveau un a- 
vans de două goluri. Dar. cu

NICU VLAD ȘI-A PĂSTRAT LOCUL IN ELITA MONDIALĂ.
PREA PUȚIN ÎNSĂ PENTRU BILANȚUL OLIMPIC

• Flctodica de prcfiâîirc nu a fost pe deplin respectata • Grave ahaicri 
disciplinare, sancționate eieinplar • Sumarul redus de sportivi competitivi 
pe plan internațional impune lărgirea grabnica a bazei de masa 

a acestei discipline care a cunoscut remarcabile succese

AL HALTEROFILILOR!

totul surprl. zător. ci au cedat 
pasul încă din primele secun
de ale sfertului" de încheie
re, Rada primind mai tot ce 
: s-a tras pe poartă. Spre 
sfirșitul jocului, cele două e- 
chipe s-au îndreptat sigure, 
către scorul propus. Dinamo — 
victorie Crișu!
la limită .
2—4. 5—2) ! 
Hagiu 2+4.

înfrângere
12-11 (3—3, 2—2,

Autorii golurilor : 
Ș. Popescu 1 + 3. E

George ROTARU

(Continuare in pap ?-3)

Miercuri, turul al doilea

din cupele europene la fotbal

AMĂNUNTE DESPRE
MECIURILE ECHIPELOR

NOASTRE

Dacă și in acest an — mai exact după 
campionatele europene de seniori și a ce
lor mondiale și continentale de juniori — 
puteam vorbi de unele succese ale halte
rofililor noștri, la recentele Jocuri Olim
pice, în schimb, rezultatele obținute de 
sportivii români nu au corespuns aș
teptărilor. Obiectivul propus de fe
derația de specialitate, acela de a obține 
CU cei 4 reprezentanți 2—3 medalii, dintre 
care una de aur, nu a fost realizat. Să 
recapitulăm bilanțul: o medalie de argint 
(Nicu Vlad), un Ioc 5 (Andrei Socaci) un 
loc 6 (Traian Cihărean) și un sportiv ne* 
clasat (Attila Czanka. in urma ratării la 
stilul smuls). Care sînt cauzele nereușite
lor?

Se știa, desigur, că la Olimpiadă nu se 
acordă decît medalii la totalul celor două 
stiluri (spre deosebire de C.M. și C.E. — se
niori și juniori, unde laureafii sînt răsplă
tiți cu medalii Ia total, smuls și aruncat)

și deci, competiția devine și mai dificilă 
(la fiecare categorie) pentru a ocupa un 
loc pe podiumul primilor trei clasați. Deci, 
specialiștii noștri trebuiau să țină seama 
de faptul că Întrecerea pentru o medalie 
olimpică este indiscutabil mai grea, iar 
pregătirea sportivilor noștri să se fi făcut 
conform unui grafic care să urmărească 
ca performanța maximă a fiecăruia să fie 
atinsă în ziua concursului olimpic. Desi
gur, metodica folosită de halterofilii noș
tri este unanim recunoscută pe plan in
ternațional, cotată la cei mai înalți para
metri, ea conducînd la succese anterioare 
de răsunet mondial, cum au fost cele rea
lizate de Nicu Vlad, Andrei Socaci, Attila 
Czanka, Petre Becheru șl chiar Traian 
Cihărean. Dar, oare, această metodică a 
fost aplicată corespunzător și de această 
dată? Răspunsul nu este afirmativ. în 
pregătirea lotului au existat o serie de 
carențe pe care vom căuta să le trecem

în revistă. Ele sînt, in primul. rînd. de 
ordin tehnic, disciplinar si medical. Se
cretarul responsabil al FR.H.C . prof. La- 
zăr Baroga. a recunoscut că „deși avem <> 
metodică bună, ea nu a fost pe deplin 
respectată. Volumul de muncă a fost mai 
mic la antrenamente decît cel prevăzut, 
aspect de care se fac vinovaji, in primul 
rind, conducerea tehnică a federației și cei 
direct responsabili de pregătirea sportivi
lor, în frunte cu antrenorii principali Ște
fan Achim — seniori și juniori, Mihai 
Constantinescu — juniori. Exigența aces
tora a scăzut simțitor. crescind în 

schimb, automulțumirea sportivilor. in 
urma unor succese anterioare. Nu a existat 
o continuitate riguroasă in ciclul antrena
mentelor, fapt care a determinat scăderea 
potențialului fizic. în fine, recuperarea 
unor halterofili accidentați s-a făcut greoi, 
cu prea puțină eficiență, in acest sens vi
na aparținind cadrelor medicale".

Nu putem trece cu vederea nici unele 
abateri disciplinare manifestate de către 
unii componenți ai lotului olimpic. Este 
vorba. îndeosebi, de greșelile grave săvîr-

Cornel POPESCU 
Ion OCHSENFELD

Cu două zile înaintea celor 
trei meciuri ale reprezentante
lor noastre in cupele europe
ne la fotbal unele amănunte 
despre aceste importante con
fruntări internaționale.

STEAUA — SPARTAK MOS
COVA Meciul de miercuri, de 
pe stadionul Steaua, va înce
pe la ora 14 30 și va fi condus 
de arbitrul italian R. Lo Bello 
(pentru meciul retur. de la 
9 noiembrie, a fost delegat 
W. Fokier — R. F. Germania). 
Fotbaliștii sovietici și-au a- 
nunțat sosirea pentru astăzi. 
Mîine. lotul condus de 
K. Beșkov va face un antrena
ment Pe stadionul din Bd. 
Ghencea. După ce au reali
zat joncțiunea cu selecționa- 
bilii din loturile A și de tine
ret. campionii noștri au intrat 
in programul intenselor pre
gătiri pentru iocul de miercuri.

DUNDEE UNITED - DI
NAMO BUCUREȘTI Fotba
liștii dinamoviști pleacă. în 
cursul zilei de astăzi, in Sco
ția. Ei au efectuat, în ulti
mele zile, antrenamente sus
ținute. întîlnirea cu Dun
dee va începe la. ora 21,30 
(ora Bucureștiului; 19.30_ ura
locală). Va arbitra J- Gothals 
(Belgia). Partida de la Bucu
rești, de 1« 9 noiembrie. va 
fi condusă de elvețianul J- 
Gâchtcr.

DINAMO MINSK — VICTO
RIA BUCUREȘTI. Și lotul 
jucătorilor de la Victoria se 
va deplasa în cursul zilei d<

(Continuare tn pag- « <-«) (Continuare in pag. a 4-a)



Etapa a IV-a a Campionatelor Naționale de baschet Ieri, la încheierea turului Diviziei feminine A

ACADEMIA MILITARĂ - RAMIRA: DE LA 50 35 LA 65 72!
Rezultatele meciurilor de bas- 

chet desfășurate in cadrul eu- 
pei a IV-a a Campionatelor Na
ționale :

MASCULIN
ACADEMIA MILITARĂ MECA

NICA FINA BUCUREȘTI — 
RAMIRA BAIA MARE 65—72 
(42—31). La scorul de 50—35 (min. 
25) tn favoarea formației bucu- 
reștene se părea că aceasta se 
îndreaptă spre o victorie la scor, 
argumente fiind cele 15 puncte 
avans, cit șl maniera tn care le 
obținuse. Dar, In mod cu totul 
surprinzător, baschetballștii de 
Ia Academia Militară, crezlndu-se 
învingători, au evoluat cu mal 
puțină ambiție In apărare șl eu 
multă... neatenție ta atac, ceea 
ee a determinat răsturnarea eu 
IM de grade a situației din te
ren. încurajați de ratările gaz
delor. oaspeții sl-au intrat to- 
tr-un ritm convenabil, au icter- 
eeptat mingi după mir-1 
înscris cos după cos sL drept 
urmare, au recuperat ban^csptd 
(50—59 In min. M). Iar ta ulti
mele minute s-au desprins fără 
drept dt apel, avînd ta teren. 
.5*-ul alcătuit din: Mara — D. 
Dumitra — Florea - Cod* — 
Natter. Bfiimârenll an realizat 
în felul acesta uff succes pe de
plin meritat, deoarece nu au ce
dat cind totul părea pierdut, d 
au luptat eu hotărîre si în mod 
organizat pentru apărarea șan
sei. Au înscris: Searlat 22, Bra- 
boveanu 12. Bîrsan 19, Panaites- 
cu 7 (o reintrare promițătoare, 
după o absentă destul de înde
lungată). Miulescu 6, Frumosu G» 
Marinescu ? pentru gazde, res
pectiv D. Dumitru 23, Florea 1% 
Mara 14, Natter 14. Ciocian 2, 
Cociș 1. Tn condițiile unei între
ceri viu disputate. în cursul că
reia au fost destul de multe faze 
greu de aoreciat. arbitrii C. Du- 
mitrache și C. Comăniță au con
dus cu comoetentă si autoritate.

STEAUA - DINAMO I.M.P.S. 
ORADEA 96—75 (52—34). Steliștii
au dominat de la cap la cap o 
echipă care ne obișnuise cu o 
prezență mai curajoasă în me
ciurile susținute în Capitală. Au 
înscris: Ermarache 28, Netoliț- 
chi 17, Cristescu 13, Ardelean 10, 
Brănisteenn 9, Căpusan 8, Toa- 
der 2, Cerbu L Săftescu 2, V. 
loan 5 pentru învingători, res
pectiv Antochi 17, Rădulescu 14, 
Cristea 13, Gh. Pascu 4. Fodor G, 
Ni coară C, GeUrrt 9. SarU S, 
Szabo 2. Arbitri: A. Gută — B. 
BădilA.

Dumitru STANCULESCU

DINAMO BUCUREȘTI — BA
LANȚA C-S.U. SIBIU 121—85 
(56—36). Med antrenant, cu 

multe reușite tehnice printre 
care desele -capace-. Am remar
cat jocul din ce în ce mai bun 
al tinerilor C. Popa, M. Hălmă- 
geanu, alături de neobositul D. 
Nicalescu șl -spiridușul* M. Si- 
nevici. precum si evoluția buna 
a juniorilor sibieni M. Corui și 
B. Pelger, acesta din urmă fiind 
însă introdus în teren prea pu
țin. Au marcat: Niculescu 49, 
Vinereanu 18. Hălmăgeanu 14. 
Popa 14. Sinevici 10, V. Con
stantin 10, Uglai 6 pentru învin
gători, respectiv Gh. Dăian 29, 
Corul 12, Herbert 12, Munteanu 
9, Bretz 9, Pelger 8, Apostu 6. 
Arbitri: I. Antonescu — R. Stăn- 
ciulescu. (N. ALDEA).

RAPID C.S.S. 5 BUCUREȘTI
— UNIVEBSITATFA METALUL
ROȘU CLUJ-NAPOCA 113—SI 
(42—34). Meci destul de echili
brat pînă în min. 26. c?nd du- 
jenii aveau un punct în plus, 
în acest moment, antrenorul ra- 
pidist V. Bulancea a efectuat o 
schimbare insnțrată: l-a lntrod 
în teren ne Ghi*ă. Si. în urmă
toarele minute de ioc. feroviarii, 
cu Ponovicl. Marinache si Ghită 
în rol de soliști, au cîștigat fărâ 
probleme, oprind un adevărat 
recital. Au înscris: Mihai 8. Ma
rinache 25. Ponnvid 37. M. Du- 
mi'm 6. 2f». G. Dumitru 1.
Soeiu 1G nen*n>i Ranid. resoeeHv 
Crăciun 2*. Pintea 4. Pn»ber* TL 
Rotaru 25. Hnat 4. Me*ter >. Oier*- 
tean 2. Au c**rxlus N. Censtau’i- 
nescu — A. Cuțov (P. KJ.

FARUL C.S.Ș. 1 CONSTANTA
— ELECTROBANAT TIMISOARA
107—62 (47—22). Formația Far- I
a cîștigat fără drept de apel o

lntilnire în care șl-a 
impus net plusul de 
experiență competi- 
țlonală și de omo
genitate. Marcatori: 
Băiceanu SC, Cocoș 
14. Teciu 1», Mihăi- 
lescu 8, Rugină 8, 
Bucă 8, Florea 3 
pentru Învingători, 
respectiv Becea 21, 
Isaicu 17, Bota 9, 
David 5. Scalețcbi 
5. Vorvoreann S. 
Arbitri: 1. Olaru — 
M. Oprea. (Ch. 
GOLDENBERG —
co resp.).

I.C.LD. C.S.Ș. < 
BUCUREȘTI — ME- 
TALOTEHN1CA TG.
mureș r.o—»l
«3—30. Formația 
LC F. n. a sprtatat
dta priaeie n-.i- j-.e 
spre o rtetorte ea- 
tegcrtci obțtatzU 
la capitul end 
med a=rr=i <Se «pee- 
taedoa. ta care a

Paceeara 1». MiNal 
eea 18 MA4irj« ÎL 
PUlrtcI costa.
18, Dobre 3, CtUrie 
4 pentru învingă
tori. respectiv Cbl- 
rilă 3L Szep 11. Ln- 
kac ÎL Szente S.
Sxabe t. Aldea S. 
A. Takaei 18, De- 
brecxenl 4. K. Ta-

TEXTILA I.A.S. ZALĂU ÎNV1KGE (spectaculos

POLOISTII DE
J

(Urmare din vag. 1)

Ionescu 2+1, Cr. Dan 1 + 2, Ar
delean 1 + 1, Moiceanu, D. Ba
lanov, Olaru (D), Fejer 3+3, 
Gordan 1+3, Garofcanu 3, 
Bonca l+X, Raț și G. Indig, 
Au arbitrat R. Timoc și V. Me
dian

C STEAUA a cîștigat greu în 
„dubla" cu RAPID BUCU
REȘTI, îndeosebi partida de 
«sâmbătă : 6—5 (1—2, 2—0,
1—1- 2—2) în ultimele 35 de 
secunde ale acesteia, cînd 
ambele echipe aveau cite un 
jucător eliminat. giuleștenii 
fiind în atac șî gata-gata să 
restabilească egalitatea, pe 
care poate ar fi meritat-o. 
Dar. trebuie spus, unii din
tre ei parcă s-au opus unei

I. Natter înscrie un nou coș pentru RAMIRA. 
Foto ; Eduard ENEA

kac 3. Arbitri: I.
Antonescu — M. CoIdea. <N. 
COSTACHE — coresp.).

FEMININ

pentru învingătoare respectiv 
Barbu 30, Manea 18, Ionescu 6, 
Siocheci 4, Nițulescu 3, Preduțo- 
îu 2. Arbitri: P. Bara — R. Vai- 
da. (C. GRUIA-coresp.).

@ Băcăuancele pierd „acasă" cu Mureșul • Mecanică 
Fină București - victorie în disputa cu Hidrotehnica

Ieri s-a încheiat turui Diviziei feminine A de handbal cu două 
victorii în deplasare, obținute de TEX FILA I.A.S. ZALAu și MURE

ȘUL TG. MUREȘ. în clasament conduce CHIMISTUL cu 29 p. 
urmată de Mureșul (27) și știința Bacău (26), Pe locurile 10 : Me

canică Fină. 11. Constructorul Timișoara, 12. Dorobanțul Ploiești.
Intr-un meci din cadrul ultimei etape, disputat joi, CHIMISTUL — 
CONSTRUCTORUL TIMIȘOARA 43—22.

RAPID BUCUREȘTI — TEX
TILA I.A.S. ZALAU 19—21 (11— 
11' Sfîrșitul acestui tur de cam
pionat a adus față în față două 
formații (prima oe locul 7. cea
laltă pe 4. duoă primele zece e- 
tape) avind la clrmă antrenori 
recunoscut! prin capacitatea lor 
profesională. Tiberiu Milea și 
respectiv Gheorghc Tadici, ast- 
fe că pe terenul sălii Rapid din 
CaDitaiă *-a disputat, duminică 
dimmeață. un meci atît intre cei 
doi- tehnicieni. cît și Intre 
ha-îdoaiisteîe pe care el le pre
gătesc. Si trebuie recunoscut din 
capul locului că a fost o dispută 
care a satisfăcut prin acțiuni 
purtate în viteză de ambele 
părți, faze — unele de virtuozi
tate — create de rapidiste și de 
sâlăjence și (într-un astfel de 
context nici nu se putea altfel) 
și răsturnări spectaculoase (și 
dramatice) de scor. Echipa giu- 
leșteană a început bine meciul, 
a ridicat temooul pe măsură ce 
treceau minutele. astfel că în 
min. G. cind conducea cu 4—2. 
sp întrezărea posibilitatea unei 
victorii. Se oare însă că în cal
culele raoidistelor nu a intrat 
s? binecunoscuta ambiție și pu
tere de luptă ale ech’nei din Za

toare : Ro; 
rapetru 2. 
2. Raita 1. 
ghișan (Ia 
(Buzău)

VOINȚA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI 
— COMERȚUL TG. MURES 
89—66 (44—31). Dacă Luminița 
Ciocan, Roxana Ștefan, Rodica 
Jugănaru și Ioana Cocîrlan ar 
fi jucat la fel și în meciurile 
din Cupa ..Liliana Ronchetti-, cu 
Kremicovțî Sofia, baschetbalis
tele de la Voința ar fi fost în 
turul doi al competiției continen
tale. Dar, cum nu au făcut-o a- 
tunci. ci în meciul de sîmbătă, 
cu mareșencele. nu ne rămîne 
decît să regretăm ratarea cali
ficării. Comerțul a încercat să 
țină pasul, dar lipsa jucătoarelor 
înalte a determinat o victorie 
dară a VoințeL Au marcat: Ște
fan 2t, Caloianu 2, Vroedi G. Ju- 
rl&im L FRip L Bo 4. Cocir- 
1X3 17, 4 si CSeexa 29

Bcltlr L Msmeai L 2.
Sandor TX, E. Narv L n.
M. Nary G. Podraezfcv 2L Ari-1- 
tri: M. Petrescu — C- Fi;ef- <P. 
IO VAN).

POLITEHNICA APORTUL STU
DENȚESC — MOBILE C.S.«. 5A- 
TU MARE G7—42 C»— D_~i
un început echilibrat (9—9 ts 
min. 10). echina studențească s-a 
impus cu hotărîre: sitmlrescr7: 
nu au avut aplombul care le 
carac'crizează. prebaMl din
cauza absentei a două Jue--.“sr* 
de bază: Angela Brer ea Ss- 
zana Toth. Au îisrrts: Pnre 3». 
Netolitchl 1G. G**a K Laola R 
Mitroi L Zidim L Fie T
pentru învtaeMear». re^peeîtr 
Sz6« ÎL Dea4 C Fa5îxa L »*- 
dovxr t, Pafcc-> L A*bc=rt * X. 
Sdrula — T. Barwe. (D. ST1N- 
CULESCU).

OLIMPIA BrCVXESn — ra
pid c.s-s. s Bi cctrșn c—.or 
f«—32,. Formația OOmnâa iâ-a 
asigurat victoria bxă dîs reert- 
za L dună care î-.-a'ceerea ea • 
ma! Drezentat interes- An 
cat: Marinaefee 3L CtiKea r?. Bl- 
dini ei 14. G. Sxike L 1
Birl L Stia^ă 2» F. SaiRe 1 pen
tru înTingătcare. icspectir Ma
rina 23. Crtaesea 3L BMxixaa 
19, Popa L Uwa 4» Rii BtItw 
2, Șergaa L AsRfcxl: L Varja — 
I. Ceraau (N. VTET VC-crr*s? '.

VOINȚA BRASOV — CHTM1S- 
TUL C-S-S- RM. VTLCILI 93—0 
(42—9D- O *>0^3ț victorie la soor 
a brapoveseeioe. Aa înscris: Je- 
rebie 39. Hindi 24, Menihard 12, 
Greca 16, Vraprio G, Cașvean 2

LA DINAMO
asemenea perspective (Lu- 
pescu, în amindouâ meciuri
le), irosind nu numai ocaziile 
avute, dar și eforturile coechi
pierilor de a scoate un rezul
tat cît mai bun la un adver
sar recunoscut prin viteză, 
marcaj și, după... „episodul 
Oradea" eficacitate. în jo
cul de sîmbătă, tinerii steliști 
s-au văzut conduși la fi
nele primei reprize, iar în ce
lelalte. deși s-au agitat mult, 
n-au mai reușit acel joc de 
trecere rapidă de la pressing 
la contraatacuri fără repli
că. Duminică, „istoria" s-a 
repetat pînă în ultima repriză, 
cînd Nuțu (în zj foarte bună) 
a înscris cel de-al treilea 
punct al său în această parti
dă, detașîndu-și echipa la 
trei goluri. A fost și cea mai

METALUL I.M.P.S. SALONTA 
CRIȘUL — CONPREF C.S.Ș. 1 
CONSTANȚA 84—61 (40—34). Par
tidă dominată la început de gaz
de, care conduceau în min. 10 cu 
25—12. după care oaspetele 
recuperat din handicap 
o diferență de 4 puncte 
în min. 19). în reoriza 
însă echipa din Salonta, 
briela Balogh și Iudith 
în vervă deosebită, s-a distanțat 
decisiv, obținînd o victorie meri
tată chiar și la această dife
rență. Au înscris: Balo?h 33, Gu
lyas 15. Marchiș 10. Jiros 8, Fla- 
undra G, Balazs 2, Puticiu 2, Pop
2, Popa 2, Leitn*r 4 pentru In- 
5Fîn“ă‘oare. respectiv A Homan 25.

•. Teodo-
bfTri: I- 

<L CHIȘ l-

lău. dar mai ales impetuozita
tea Anei Bălănean în acțiunile 
ofensive. Pentru că. ajunse în 
mii. 34 (14—12 pentru Rapid),
textilistele au început să domi
ne cu atîta autoritate jocul, in
cit nu le-au permis adversarelor 
să înscrie nici un gol timo de...
13 minut* 
marca, de 
lungind Ia

în timp ce ele au 
7 ori consecutiv, a- 
19—14. Este însă tot

atî* de adevărat că rapidistele au

forțat în final și-au luat o... se- 
mi-revanșă marcînd ele de 4 ori 
la rînd. astfel că au ajuns. cu 
50 de secunde înainte de final, 
la 19—20 Dar ultimul cuvîn-t l-a 
spus tot Textila. Morar înscri
ind cu 24 de secunde înainte de 
ultimul fluier al arbitrilor și 
consfințind astfel o prețioasă și 
meritată victorie a sălăjencelor. 
Au marcat : ignat 9 Oprea 4. 
Doiciu 2. Ivan 2. Oanea 1. Dincă 
1. respectiv Bălănean 12. Morar 
5, Goarnă 2. Fiastru 1. Bartăș 1. 
Ar arbitrat Gr. Bolocan și R- 
Mahler (Brașov).

Ion GAVRILESCU

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— HIDROTEHNICA CONSTAN
TA 20—1 (10—8). Meci echilibrat
în prima sa parte, cind hand
balistele constănțene au și con
dus de două ori : 1—o în min. 
2 și 3—; în min. 6 Treptat. în
să. balanța s-a înclinat tot mai 
mult în favoarea bucureștence- 
lor locul lor căpătînd culoare, 
în special după pauză. Petruța 
Oanță, din nou în formă foarte 
bună în poarta echipei Mecanică 
Fină, a lansat contraatacuri... la 
milimetru. în apărare bucureș- 
tencele au închis exact culoare
le de aruncare ale oasDetelor și 
pe taoela de scor a apărut 14—8 
în min 42 apoi 14—9 în min. 47 
(constănțencele înscriind după 17 
m'nute de la reluare !). în final. 
Mecan’că Fină obține o victorie 
categorică, trecînd pe locul 10 
în clasamentul turului. Au may
cat : Lefter 7. Gavrilă 4. Marin 
4. Cipâian 2. Fînaru 1. Giura 1 
Ciubotaru 1 — pentru învingă

RULMEN 
CONFECȚI 
(15—9) Vi 
veneelor < 
lurile amb 
ma mare 
sistență î 
Au înscris 
ceanu 4. ] 
3, Biolan : 
Grigoraș 9 
Croitoru 2. 
tu 1. Rom 
Gh Șando 
(Buzău). ( 
resp.).

TEROM 
TUL PL 
Ieșencelg 
tea de-a 
Au înscrii 
8. Duca 6. 
Alexescu 
Tabără 4 
Bortaș 3.
Au arbitra 
ian (Bucu 
co resp ).

ȘTIINȚA 
TG. MUR 
echilibrat, 
ori egali ts 
46 • 15—15. 
conducereî 
jucînd bir 
pă aceea 
celează pi 
conducerii 
Mozsi. bă< 
ratează 4 
trimit p. 
pierd Au 
Luca 4. ( 
2. Danilof 
Matefi 7. 
șat 2. Fio: 
ro 1 Au 
Șt. Șerbi 
MANDLR’

Si

C-

au 
pînă la 

(34—38 
secundă 
cu Ga- 
Gulyas

A**

dej 
Arad

Na
șe

în Campionatele Naționale de voi

CHIMIA RM. VlLCEA iNTRECE pt
© Viitorul Bacău învinsă „acasă** de Calculatorul!

Cea de a G-a etapă a campionatelor primei divizii de volei a fost 
a»ir------‘ Ac echipele gazdl. tn+—*------- •- c -i-
pre? gumate Perl ormer a etapei 
Vîlcea. care l-a eaazat primi _ 
treeiad dei»s*< pe tocai 1 ta clasament (sileeneele -----
eare aa acumulat maximum de puncte pini acum). De notai si sur- 
pciaa furnizați de (re) promovata Calculatorul București to Baciu. 
taîS-.ntt de la meciurile etapei (reamintim că jocul Dinamo Bucu
rești — Explorări Motorul Baia Mare s-a jucat in devans : 3-1).

pxaute. 
ex. eart

nații
învingătoare in î din cele II partide 
este formația feminină Chimia Rm- 
infricrere lidereu Dinamo București, 

sint singurele

FEMININ

C.S.U. R
CIT CRA
Partidă in

torie dar 
șeii de. d 
oasDeîele 
in., linia 
Ileana Be 
resoectiv 
Marinela 
Popescu 
CÎRLAN.

„TOAMNA SPORTIVĂ UNIVERSITARĂ"
(Vrm^crt *a pep. I)

Fiti Untohadet EcerceticA si 
Tru (Imzcucal ItaiileteîcȘ,
Meo39Î Generali (U4-FJ,
Ecocx:csia Industriei (A-SX).
Utilaj tcirx.l;<ic (I-CB). lnă- 
btonâ+i uri fur.cure 0. Agroco- 
micî. Fîztcă (Universitate) ți, 
Mtocioieia. lXF-S. JEste — 
cum remarca asist. Ion Lador. 
șeful Comisiei sport a Consi
liului U-A-S.C București — un 
£<sl de prețuire pentru activi
tatea de-sfâ&urată de cadrele 
didactice, in colaborare cu aso- 
ciițiik studenților comuniști 
din facultățile respective ți un 
i»h ild ți pentru celelalte de 
a le urtna exemplul", tn a- 
ceasti privință, conf Elena Fi
rea. rectorul I E.F5^ exprima 
optaia Ci disponibilitățile, in 
pian sportiv, ale tineretului u- 
ni verși tar dîa Capitală sini in
finit superioare celor relevate 
pină acum. Rămâne doar să e- 
xiste ntodafități de a le scoate 
la iveală și a le valorifica ne-

!n concretizarea acestui dezi

derat este ce apreciat faptul 
că UaVS C- București caută 
stăruitor să asigure un plus de 
efîczențâ. nu numai in planul 
lcliTțiri ci ți in cel al pregă
tirii studenților cu calități _ de 
excepție. Ce prin .Cupa anilor 
I“, Campionatele Universitare, 
cele ale categoriei Onoare — 
seria studențească, fie și prin 
această competiție declanșată 
o dată cu startul oCclal al ac
tivității sportive. Sigur un as
pect asupra căruia vom reveni, 
subliniind Insă faptul incon
testabil că vârsta studenției tre
buie să fie și momentul unor 
mari împliniri ți in spori.

O acțiune cu totul inedită 
în programul întrecerilor de la 
Tei a eonst'tuit-o demonstra
ția de patinaj pe rotile a unor 
sportive de la Palatul pionieri
lor și șoimilor patriei (cu spri
jinul federației de resort), în 
perspectiva apropierii studenți
lor de pntinajul clasic — spor
tiv ți artistic. Cum demonstra
ția s-a bucurat de un real suc
ces așteptăm acum ecourile. 
Iarna doar "bate la ușă !

mare diferență pe tabelă în 
directa' celor două bucu- 

reștene redusă in final la 
7—5 (1—1. •—1. 1—2. 2—1). Au 
marcat : L Balanov 3+2,
Nuțu 1+3 Geambașu 2, Ragea. 
Angelescu (S). Totolici 1+1, 
Lupescu 1+1, Gb. Ilie, Me
dian Abrii, Bărbulescu și 
Tschiltsche și M. Ștefânescu. 
Arbitri: R. Nichita și Gh. 
Chirculete.

X
C.S.U.-T.5LU.C. BUCU

REȘTI — VOINȚA CLUJ- 
NAPOCA 8—7 (2—1, 2—3, 2—2,
2— 1) și 6—4 (2—1, 1—0, 0—2,
3— 1). Replică peste așteptări 
a oaspeților care au fost foar
te aproape de un „egal" în 
primul joc (golul victoriei 
bucureștenilor a fost marcat in 
ultima secundă !). Și in 
partida de duminică, clujenii 
au încercat să-și depășească 
actuala condiție, numai că

de această dată, Sabău, cel 
mai bun jucător al lor sâmbă
tă a fost mai bine „păzit". 
Au înscris : Jianu 4+2, Ciobă- 
niuc 1+2. Popa 1+1. Ungu- 
reanu 1—1 Malecu 1 (C.S.U.), 
Sabău 4, Coleeriu 1 + 1, Marc
1 + 1. Cosmațchi, Sebok și Tri- 
teanu. Arbitri : D. Paraschi- 
vescu și B. Ghițan. (Gh. N1S- 
TOR. coresp.).

INDUSTRIA LINII TIMI
ȘOARA — VAGONUL ARAD 
15—12 (2—2 5—4, 2—2, 6—4) și 
12—11 (4—4. 3—2, 3—2, 2—3). 
Marcatori : Deșliu 4+3. Ster- 
pu 4+2 Ivănescu 3+2. Grecu
2 + 1. Lederer 1 + 1. N. Toth
1+1 Friedmann 2 (I.L.T.).
Urs 5+5 Popovits 3+2. An- 
drașoni 4. Iegariu 2, Bocu și 
Ungurean. Arbitri : B. Băie- 
naru- și A. Czegeni. (C. 
CREȚU coresp.).

CHIMLA RM. VÎLCEA — DI
NAMO BUCUREȘTI 3—1 (11,
—11. 13, 4). La acest prim derby 
al campionatului. Sala poliva- 
ler.:ă din localitate a fost arhi- 
clinâ (peste 2 500 de spectatori). 
Ce’e două echipe, deopotrivă do
ritoare să-și păstreze „la zero** 
rubrica înfrângerilor, au contri
buit d;n p in ia realizarea unui 
spectacol de înaltă ținută. Ani
mat de o mare ambiție și pus 
pe facte mari, sextetul vîlcean 
a funcționat ca un ceasornic, 
atît în atac cît și în apărare. 
Antrenorul A Săsăranu a folosit 
in acest meci, printre altele pe 
Mădălina Ciorbaru. Lucreția Mi- 
rea. Camelia Iliescu. Marilena 
Dubinciuc. Dorina crăciun. Au
relia Zabara, toate remareîn- 
du-se. in timp ce de -a Dinamo 
au ieșit în evidență A ina Pra- 
lea Doina Dimofte și A ida Cio- 
roianu. Au arbitrat : FI. Scorța- 
ru și V. Tilcă. (Dragomir RO- 
ȘIANU, coresp.).

RAPID BUCUREȘTI — MARA- 
TEX BAIA MARE 3—0 (9, 8, 12). 
Stimulate -ie dctorla în fata 
campioanelor, jucătoarele rapi
diste au intrat în teren hotă- 
rîte să încheie cît mai repede 
conturile cu nou promovata Ma- 
ratex. Si au obținut o victorie 
netă, dar dubă o partidă lipsită 
de nerv și de virtuți spectacula
re. Gazdele au condus tot tim
pul.. pe 'fondul unei replici mo
deste a maramureșencelor, în 
sextetul cărora doar Valerica 
Maier s-a remarcat. Deși supe
rioare în construcția fazelor, 
bucureștencele au greșit, la rîn- 
du’ lor. deseori execuțiile, ceea 
ce ie-a permis oaspetelor să a- 
cumuleze destule puncte. La 
Rapid, am notat comportarea 
bună a celor trei Daniele: Bum- 
băcilâ. Gilcă și Buhlea. Arbitri : 
Gh. Ferariu si M. Stamate (Gh. 
DEDIU).

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — DACIA PITEȘTI 3—0 
(12, 6, 12). Meci fără istoric, vic
torie comodă a studentelor ca
re însă, n-au avut o evoluție 
strălucită. Cele ma’ bune : loa
ns Cotoranu si Monica Șușman, 
respectiv Claudia Tătucu si Cris
tina Buznosu. Arbitri : Gh. vi- 
șar ?i P De iu (St. GURGUI, 
coresn.).

C.S.M. OȚELUL TÎRGOVISTE 
— FARUL CONSTANTA 1—3 
(—15 10 —12, —11). Joc de cali
tate modestă în care Farul s-a 
'mpus printr-un plus de voință 
și de experiență, decisive în-tr-o 
dispună în general echilibrată. 
S-au remarcat : Ileana Onrea si 
Elze Gheorffhe. respectiv GuJniza 
Lică Natalia Grigoraș si luliana 
Enescu. Arbitri : E. Mendel și 
C. Oprea (M. AVANU, coresp.).

PENICII 
RA ROȘI 
io, —9, i; 
meritată, 
plică vale 
Dana Sin; 
cea, Vale 
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Olteanu. 
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dă. S-au 
ghe și Șt 
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G’rleanu 
gători. A 
Șovăială.

I.A.T.S.? 
STEAUA 
—9, —2). 
puțin tii 
în rest.
câmnîoni’ 
tasat Cze1 
tin- Dp I

(I. POPE
RELON1 

C.S.M.U. 
11). Un 
car» gaz 
atacuri i 
bi’Pate î: 
nil au e* 
excepția 
reușit să 
Relnnul 
în final. 
Savu. Vi 
si Costei 
gomir și 
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I OLIMPIA PIERDE UN PUNCT, U.T.A
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Haidău

3. Gher- 
lihalașcu Diviziei B

SERIA A IH-a

NALAȚI, IMBATABIL ÎN FINAL
Olimpia Satu Mare - Gloria Bistrița 1-1 (0-0)
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BUZĂU. 23 (prin telefon). 
Derbyul etapei în prima serie a 
oferit un joc de mare luptă și 
destul de tensionat în unele peri
oade. cele două echipe apărîn- 
du-și șansele cu multă ambiție 
și risipă de energie, fiind însă 
mai puțin preocupate de calita
tea și spectaculozitatea disputei 
lor. Această tendință explică, de 
altfel, numeroasele faulturi și 
întreruperi ale jocului, nervozir 
tatea excesivă din teren și de pe 
marginea lui. care au făcut deo
sebit de grea misiunea arbitrului, 
foarte bun în prima repriză, dar 
depășit în unele situații din re- 

e- 
ca

a 
în

priza secundă. în general mai 
chilibrată, dar mai anostă 
desfășurare, prima jumătate 
meciului a fost cam săracă 
faze de poartă. Am notat doar 
cîteva șuturi imprecise (Constan

tin — min. 8: Ursa — min. 39; 
Marcu — min. 43), precum și o 
mare ratare b lui Trandafir în 
finalul reprizei.

După pauză (în min. 50). bu- 
zolenil sînt foarte aproape de a 
deschide scorul, dar vîrful de 
atac Croitorii — venit în spri
jinul apărării — respinge de pe 
linia propriei porți o minge de 
gol. Trei minate mal tlrziu, Chivu 
este faultat In careul advers și 
arbitrul acordă fără ezitare pe
nalty. oaspeții protestează vehe
ment și se aleg cu două elimi
nări: Constantin (car* primise 
încă din prima repriză un carto
naș galben) pentru proteste și 
bruscarea arbitrului, Croltoru 
pentru injurii. Lovitura de ia 11 
metri este transformată de CHI
VU. Rămași in 9 oameni, ieșenii 
joacă parcă mai bine decît în 11:

CÎSTIGA DOUA
9

ei se a Dâra admirabil ctad este 
cazul, dar au ezită să iasă și la 
atac prin frumoase combinații 
care le atrag aplauzele publicu
lui. In schimb, buzoienii — prea 
siguri de victorie In condițiile 
superiorității lor numerice — tra
tează cam superficial unele faze 
de atac, cum a tăcut-o îndeosebi 
Ursică in mia. fi. cînd a ratat 
o mare ocazie de a înscrie. Gaz
dele Ișl vor majora, tetuși avan
tajul in ultimul minut de ’oc (de 
fapt. în prelungiri) printr-un 
splendid »ut de la distantă al 
lui CHIVU. rotunjind astfel un 
succes meritat, dar obținut cu 
dificultate.

A arbitrat M. Llcă (București). 
GLORIA: Lazăr — IVANA. Mir

cea. TULPAN. Roșu — CHIVU 
TRANDAFIR Ursa — Ursică. V 
Ion, Marcu (min. 44 Ml HAI).

POLITEHNICA: CtMPEANU — 
Dușmana (min. 81 Drăgoî). 
Gheorghiu. COVRIG FTtTNCU — 
Paveliuc. Constantin. MUNTEA- 
NU — Croltoru. KERESY Flo
rean (min. 81 Bambu).

SATU MARE, 23 (prin telefon). 
Meci de mare luptă, in care for
mația locală ? atacat aproape tot 
timpul, dar i îr.tîmpinat dificul
tăți la “ ------
mereu 
Nalațl. 
cepție 
numeroase rinduri. Iată 
cele mai mari ale primei reprize: 
min. 15 — șut puternic Silaghl ; 
min. 17 șut C«uri • min. 28 și 30 
Bolba, din 6 m, nu îl poate în
vinge pe Nalați ; min. 35 Ghen
cean. balon reluat afară din 6 m: 
min. 40 Borhidan, reluare 
8 m peste „transversală**.

După pauză, primul atac bistri- 
țean derulat în min. 49, era să 
se soldeze cu deschiderea scoru
lui, dar portarul Ritli reține ba
lonul șutat de Pirvu. Un minut 
mai tîrzlu. însă. Olimpia deschide 
scorul : corner de pe partea stin
gă, Nalați boxează în careu și 
BORHIDAN reia balonul din a- 
propiere in plasă. In min. 65 
portarul Ritli ezită și „spiridușul**

finalizare. Jocul a „curs" 
spr^ poarta apărată de 
aflat însă într-o zi de ex- 
el opunîndu-s_ salvator în 

ocaziile

din

EXPERIENȚA ȘI-A
Unirea Alba lulia

Constantin FIRANESC',

GAZDELE EGALEAZĂ IN MIN. 86...
Aripile Bacău - Petrolul Ploiești 1—1 (0-1)

BACAU, 23 (prin telefon). Star- 
tul precipitat al gazdelor a fost 
prompt sancționat de ploieșteni, 
care au spriniat în debutul par
tidei, reușind, în min. 5, să în
scrie prin GREACA, care a be
neficiat de c ezitare în bloc a 
defensivei băcăuane, șutind de la 
8 m 
geac. 
după 
și au 
15 cînd Panait _______  _
extremis la centrarea lui Trofin; 
min. 16 cînd Cărpuci și Bîșcă au 
•ezitat în marginea careului mic ; 
min. 17 cînd Ghioane a șutat vio
lent în bară, de la 20 m. Faze 
rămase singulare pînă la pauză, 
pentru că jocul a devenit unul 
de uzură, cu multe inexactități de. 
ambele părți.

La reluare, cu 
jocul s-a derulat ___ ___ _____
ploieșteană, superioritatea terito
rială a băcăuanilor lovindu-se 
însă de un angrenaj solid, defen
siva liderului respingînd prompt 
încercările gazdelor de a schimba 
tabela de marcaj. Mai aproape de 
gol s-a aflat Cr. Ene. în min. 70. 
cînd, scăpat singur, a șutat vio
lent în „transversală**. în ulti
mele minute, băcăuanii au atacat 
cu întreaga echipă și după ce, 
în min. 86, Jipa a „scos** în cor
ner „bomba** lui Bîșcă, în urma 
executării loviturii de colț, ace
lași BÎȘCA a trimis din apropiere,

fără replică pentru Man- 
Treptat, localnicii își revin 
șocul deschiderii scorului 
trei minute de vîrf : min. 

a intervenit in

cu capul, in plasă, aducind mult 
așteptata egalare, rezultat 
form cu desfășurarea 
blu a acestei partide angajante, 
de mare luptă.

A arbitrat L. Voros
ARIPILE : Mangeac — Poenaru, 

Munteanu, Cărpuci, Elisei 
46 MANA SE) — Bărbieru, 
OANE, Grosu, Trofin (min. 
Firici) — M. Popa, BÎȘCA.

PETROLUL : Jipa — V. Popa, 
PITULICE, ȘTEFAN, Panait — 
MOCANU, Hincu, O. Grigore, I. 
Manea (min. 88 Stan) — GREACA 
(min. 83 I. Nicolae), Cr. Ene.

Titirișcă (min. 19) 
(min. 89).

A.S..V EXPLORĂRI 
LUNG MOLDOVENESC 
PAȘCANI 1—1 (6-0): 
(min. 74). respectiv 
(min. 65).

ți Busu

re

CÎMPV- 
_ C.F.R. 

Alexandra 
Riznic II

ALBA IVLLA, S3 (prin telefon). 
Confinnlnd bunele evoluții din a- 
ceastă toamnă ambele echipe au 
oferit miilor de spectatori din 
tribunele stadionului Municipal- 
Cetate un spectacol de calitate. 
Pină la urmă, experiența și-a 
spus cuvintul. U.T.A. cîștiglnd la 
limită. După mal multe ratări, 
cele mal clare fiind cele din min. 
4 (Boca — sut intr-un adversar).

16 (Naghi a reluat tn 
«l Biel. min. 22 (portarul 

■ - ■ - - expe-
Boca’. In min. 31 s-a 

după executarea

con- 
de ansam-

(Reșița).

(min. 
GHI- 

73

Adrian VASILESCU

rare excepții, 
în jumătatea '

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
F.C.M. DELTA DINAMO TULCEA 
2—1 (2—0) : Vlad (min. 40) și
Dragomir (min. 45), respectiv 
Iamandi (min. 53 — din penalty).

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ
— METALUL PLOPENI 2—1 
(0—0): Marc (min. 47) și Mironaș 
(min. 67), respectiv ștetănescu 
(min. 57).

C. S. BOTOȘANI — C.S.M. SU
CEAVA l—o (0—0): Cruda
(min. 83).

UNIREA FOCSANI — F.E.P.A. 
’74 BIRLAD 1—0 (1—0): Brutaru 
(min. 16).

ȘIRETUL PAȘCANI — STEAUA 
MIZIL 1—0 (0—0): Matei (min. 53).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA
— POIANA CIMPINA 2—0 (1—0):

SERIA A ILa
REGULA A FOST CONFIRMATĂ

Â.S. Drobeta Tr. Severin F.C.M. Caracal 4-2 (3-1)

______ __ Tănăsescu, 
Rusu. Th. Ungureanu, FL Je- 

Enea, Tr. Enache și

Relatări de la: L
C. 
cheanu, C. 
A. Rotaru.

ETAPA VIITOARE (duminică 
30 octombrie): Poiana Cîmpina
— Unirea Focșani, Petrolul Plo
iești — F.C.M. Progresai Brăila, 
C.F.R. Pașcani — Aripile Bacău, 
F.E.P.A. ’74 Birlad — Metalul 
Plopeni, F.C.M. Delta Dinamo 
Tulcea — Șiretul Pașcani, Steaua 
Mizil — A.S.A. Explorări Cîmpu- 
lung Moldovenesc. C.S. Botoșani
— Ceahlăul Piatra Neamț. C.S.M. 
Suceava — Gloria Buzău Poli
tehnica Iași 
Ploiești.

min. 
fund:
Sinescu a reținut balonul 
diat de 
deschis scoru 
unei lovituri de colț, Mulțescu a 
șutat spre poartâ. mingea s-a lo
vit de Grozavu și a revenit la 
NEGRAU care de la 16 m, a șu
tat puternic, făcînd inutilă inter
venția lui Căian : 0—L Cu trei 
minute înainte de pauză, Mitra
cu a fost cosit in careu de V. 
Popa și TIMAR a transformat 
penaltyul: 1—1.

în renriza secundă jocul 
menținut la același nivel 
gazdele ratînd în min. 51 
bilitatea de a lua

s-a 
bun, 
posi- 

eonducerea

£ ★

C.S.U.Prahova

1. PETROLUL 10 6 3 1 17- 5 15
2. Gloria Buzău 10 7 0 3 16- 9 14
3. Progr. Br. 10 6 0 4 17- 7 12
4. C.S.M. Sv. 10 5 2 3 16-12 12
5. Met. Plopeni 10 5 1 4 13- 8 11
6. „Poli** Iași 10 5 1 4 14-11 11
7. Ceahlăul P.N. 10 5 1 4 13-12 11
8. Steaua Mizil 10 5 1 4 11-11 11
9. F.E.P.A. ^74 M 4 2 4 13-10 10

10. Unirea Focșani 10 5 0 5 12-12 10
11. Poiana Cîmpina 19 4 2 4 9-11 10
12. Șiretul Pașcani 10 4 1 5 8-15 9
13. C.F.R. Pașcani 10 3 2 5 9-11 8
14. Aripile Bacău 10 3 2 5 12-17 8
15. C.S. Botoșani 10 3 2 5 8-16 8
16. Delta Tulcea 10 2 3 5 12-18 7
17. A.S.A. ExpL 10 3 1 6 10-17 7
18. Prahova 10 3 0 7 5-13 6

CHIMICA URNA VENI 
TIMIȘOARA 5—2 (3-1)
(min. 5 — din penalty), 
(min. 15), Cenan (min. 42). 
șor (min. 55) și Drăgulescu 
79). respectiv Dudâș (min. 
89 — ultimul din penalty).

— C.F.R. 
: Nistor 

Vereș 
Opri- 
(min. 
28 și

GLORIA REȘIȚA — POLITEH
NICA TIMIȘOARA 2—4 (2—3) i
Scînteie (min. 15) și Foaie (min. 
28). respectiv Bobaru (min. 6 șl 
20). China (min. 37) și Ilcu 
(min. 70).

STRUNGUL ARAD — AVÎNTUL 
REGHIN 3—0 (1—0): Pirvu (min. 
14) Baiint (min. 64) și Bolborea 
(min. 84 — din penalty).

A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA
RA — C.S.M.’ REȘIȚA 1—C (1—0):
Mănăilă (min. 9).

OASPEȚII - UN ȘUT, UN GOL, UN PUNCT I...
Metalul Mija — Dacia Pitești 1—1 (0—0)

Pirvu trimite balonul in bară. 
După ce Nalațl se remarcă la o 
pătrundere » ui Borhidan (min. 
70) in min. 13, la o greșeală a 
fundașilor sătmăreni. TRIMBI- 
TAȘ reia imparabil balonul in 
plasă, aduclnd etalarea : 1—1. Fi
nal debordant al gazdelor 
Nalațl nu poate 
Palcsa, tn min. 77. și nici 
Bolba ‘ "... “ "..2
două mingi grele de gol. Și ast
fel partida se inehele la egali
tate.

A arbitrat D. Ciolan (Pitești). 
OLIMPIA : RITLI — BORHI

DAN. CSURI Palencsar PUT — 
Gerstenmayer, Erdei, Ardelean 
(min. 61 Palcsa'. SILAGHI — 
Bolba. Ghencean (min. 69 Pat- 
kos).

GLORIA : NALAȚI — I. Nlco- 
lae. CIOCAN, SASARMAN. Gh. 
Radu — TRÎMBIȚAȘ. Voica, Ro
man, Meszaroș — Șuvagău. PlR- 
VU,

dar 
de

— _—.... ----- de
în min. 80. cînd scoate

fi învins

Gheorghe NERTEA

SPUS CUVÎNTUL
U.T.A. 2—3 (1-1)
(Boca — șut de puțin pe lîngă 
stîlpul drept). In schimb. U.T.A. 
a finalizat în min. 58 : după e- 
xecutarea unui 'orner. VANCEA, 
de la I m, 1 reluat balonul în 
poartă: 1—?. Iar după alte șap
te minute o acțiune rapidă a 
arădenilor a prins pe picior gre
șit apărarea ’azdelor și NAGHI, 
cu o lovitură de cap, a 
mingea In plasă, mărind 
avantajul echipei sale la 
goluri. Finalul a aparținut echiDei 
gazdă, care. în min. 85, a redus 
din handicap prin TIMAR.

A arbitrat Gh. Biziniche (Plo
iești)

UNIREA : Gălan - LĂCĂTUȘ, 
Gro'zavu, ILIE 'min. 64 Trif), Gh. 
Dumitru — V. Moldovan. Ilea 
(min. 46 BodI). BOCA. Handrea 
— TIMAR Mitracu.

U.TJU : Sinescu — BUBELA, 
Gaica. V. Popa. Popescu — Hirm- 
ler. MULȚESCU Mitu (min. 81 
Muhlroth), VANCEA - NEGRÂU 
(min 79 Vuia), NAGHI.

reluat 
astfel 
două

Pomoiliu ViNTILĂ

★
A. S. PAKOȘENI VULCAN — 

DACIA MECANICA ORAȘTIE 
3—o (1—0): Matula (min. 
551 și Nichinis (min. 60).

minerul cavnic —
LUL BOCȘA 5—0 (2—01 t
(min. 26). Lucaci (min. 32 
Irimuș (min. 
(min. 83).

33 și

META- 
Âjoitei 

... __ Si 78), 
65) și Andrelcuți

ZALAU — F. c.
3—1 (1—0): Anton

ARMATURA
MARAMUREȘ _ _ ,Fl. ______
(min. 28). Naghi (min. 48) și Flo- 
ricel (min. 80), respectiv Năpră- 
dean (min. 57).

Relatări de la: 1. Ducan. P. 
Fuchs. Gh. Mornăilă. Șt. Marton, 
V. Purice, M. Palcău și N. 
Danclu.

DROBETA TR. SEVERIN, 23 
(prin telefon). Se anunța intere
santă această partidă între două 
formații care, invariabil, vreme 
de 9 etape cîștigaseră acasă și 
pierduseră în deplasare. Final
mente, regula avea să fie res
pectată. Oaspeții, bine conduși 
de Gîngu, au încercat o apărare 
activă, cu ieșiri în atac, prin 
lanț de pase, dar presingul per
manent al gazdelor i-a incomo
dat vizibil. Și prima acțiune mai 
clară a severinerilor le-a și adus 
primul gol : Mănescu driblează 
pe partea dreptă, Păuna sare pes
te minge (a la Că nătaru la So
fia) și PALEA, singur cu porta
rul, înscrie de la 8 m : 1—0. în 
min. 15 survine egalarea : la o 
lovitură liberă de la 18 m, Gîngu 
pasează prin „zid** lui ANTON 
(care țîșnise oportun) și acesta 
înscrie pe lingă portar : 1—1. în 
min. 24, Păuna trage de la numai 
6 m în bară, dar peste numai un 
minut regretele sînt uitate : la o 
fază-șnur Păuna — Tița — Mă
nescu, PALEA înscrie din nou : 
2—1. Scorul reprizei este fixat în

min. 36 de STANICA, acesta lo- 
bînd, cu capul, peste portarul 
Petrescu : 3—1

în repriza secundă, ambele for
mații ’ * ___ _
A. S. Drobeta prin PĂUNA (min. 
62 — --------- ’ * - — - -
la 18 __
F.C.M. prin GÎNGU, care'își a- 
mintește că a fost cîndva golge- 
ter în „A“ (min. 67 — cînd reia 
puternic, sub bară, mingea cen
trată de pe stingă). Ultimul sfert 
de oră întregește impresia de 
fotbal frumos, ofensiv, practicat 
de ambele echipe.

A arbitrat I. Ursache (Bacău). 
A.S. DROBETA : Badea — Io- 

van, David, Udrea, CHIROCED — 
TIȚA, PALEA, I. Moraru (min. 
77 Grăbeanu) — Păuna, Mănescu, 
STANICA (min. 70 Nițulescu).

F.C.M. Petrescu (min. 36 Po
pescu) — Mogoșanu, Dicuț, Pătru, 
C. Moraru — Nica, POPA, Anton 
(min. 30 Terteci). CIUCĂ — 
GtNGU. Răducu.

mai înscriu cite o dată.

dintr-o lovitură liberă de 
m, deviată de ,,zid“), iar

Sorin SATMARI

MIJA, 22 (prin telefon). Tipare 
neschimbate ale partidei pe par
cursul celor so de minute. Gaz
dele atacă insistent, cu N. Rus 
activ pe dreapta, cu Pirșe pre
zent in clteva rinduri la centră
rile înalte (periculoase lovituri de 
cap in min. li și 69 — ultima 
dată in „transversală") și cu Pl- 
taru un neobosit „piston* (res
pectiv tnchizător și constructor). 
Insă Indecis și lipsit de luciditate 
Ia finalizare. Nenumăratele cen
trări Înalte au fost respinse fără 
dificultate de o apărare masivă, 
foarte bine grupată șl promptă ta 
intervenții. Atunci tind gazdele 
au abandonat această modalitate 
de joc, prefertac' atacul la „fi
rul ierbii", in min. 48, ele au 

J-eușit să deschidă scorul prin AL. 
RUS. foarte bine lansat in adin- 
clme de Pitaru. De cealaltă par
te, piteștenii. in afara acestei 
foarte bune mobilizări ta apărare, 
și-au axat jocul pe un presing 
necruțător și pe lansarea unor

periculoase contraatacuri, în spe
cial prin incisivul TOGAN, care, 
de altfel, avea să înscrie golul 
egalizator, in m;n. 49 G»cap“ din 
plonjon, la o centrare de pe 
dreapta). A fost, de altfel, sin
gurul lor șut la (șl pe) poartă !

A arbitrat : M. nieș (Odorheiu 
Secuiesc).

METALUL : Sgimbău — N. 
RUS. PÎRȘE, FL. N AST A SE. Cio- 
clea — Stokru (min. 68 Glăvan), 
PTTARU, D: a. L Ionlță (min. 
61 Trandafir) - AL. RUS. Tudor.

DACIA : Băcescu — I. NASTA- 
SE. MUȘAT. Manolache. Oiță — 
CAZAN (min. 71 Tunaru), Șer- 
ban. M. ZAMFIR, Ilinca (min. 
63 Toma) — Voica, TOGAN.

Paul ZAHARIA

★ * ★ ★

ETAPA VIITOARE (duminică 
30 octombrie); U. T. Arad — 
Chimica Tîrnăveni. Metalul Boc
șa — Unirea Alba Tulia. C.S.M. 
Reșița — Minerul Cavnic C.F.R. 
Timisoara — Avîntul Reghin, 
Gloria Bistrița — Gloria Reșița. 
Politehnica Timișoara — A.S A. 
Progresul Timișoara. Armătura 
Zalău — Strungul Arad. 
Maramureș Bala Mare — 
Paroșenl Vulcan, Dacia

F. C.
A. S.

Meca-
nica OrăștJe — 
Satu Mare.

Olimpia I.U.M.

L U. T. ARAD 10 8 0 2 26- 8 16
2. OîîmDia S.M. 10 7 2 1 23- 8 16
L «Poli- Tim. 10 7 1 2 21- 9 15
4. A.S.A. Progr. 10 5 2 3 13-10 12
5. Armătura 10 6 0 4 11-10 12
6. Gloria B-ța 10 5 1 4 19-12 11
7. Unirea A.I. 10 5 1 4 22-17 11
8. Chimica 10 5 0 5 14-12 10
9. Strungul 10 3 4 3 8-10 10

10. C.S.M. Reșița 10 4 1 5 11-13 9
11. Min. Cavnic 10 4 1 5 12-16 9
12. F.C. Maram. 10 3 ? 5 14-12 8
13. C.F.R. Tim. 10 3 2 5 14-16 8
14. Gloria Reșița 10 4 0 6 14-20 8
15. A.S. Paroșenl 10 3 1 6 8-17 7
16. Dacia Orăstie 10 3 1 6 6-18 7
17. Met. Bocșa 10 2 2 6 7-20 6
18. Avîntul Reghin 10 2 1 7 7-22 5

ADMINISTRAȚIA DI STAI 1010 PROSOSPORI DVORFIEAZl

SPORTUL „30 DECEMBRIE» — 
ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
1—2 (1—2): P. Dumitru (min. 8), 
respectiv Dicui (min. 24) și Rîtea 
(min. 40).

MINERUL MOTRU — ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 1—0 (0—0) î
Suiceanu (min. 87).

I.C.I.M. BRAȘOV — METALUL 
MANGALIA 1—0 (1—0): Folberth 
(min. 10).

C. S. TÎRGOVIȘTE — TRACTO
RUL BRAȘOV 2—0 (0—0): NiCilI- 
cioiu (min. 55) și Cazin (min. 90 
— din penalty).

GAZ METAN MEDIAȘ — PAN
DURII TG. JIU 3—0 (2—0) : Dobai 
(min. 5 și 14) și Potor (min. 84).

JIUL PETROȘANI — META
LURGISTUL SLATINA 3—0 (2—0) : 
Sedecaru (min. 25 și 66, și I. 
Cojocaru (min. 42).

DUNĂREA CĂLĂRAȘI — CHI
MIA RM. VILCEA 4—1 (2—0) 4
Mușat (min. 12 și 22), Ștefan 
(min. 75) și Farin (min. 80), res
pectiv Carabageac (min. 85).

f
Relatări de la: P. Radu, Gr. 

Jugănaru, V. Secăreanii. M. Ava- 
nu. M. Țacăl. G. Tuțu și N. 
Constan tinescu

ETAPA VIITOARE (duminică 
30 octombrie): Metalul Mangalia 
— Dunărea Călărași, Electro- 
putere Craiova — I.C.I.M. Bra
șov. Dacia Pitești - Minerul Mo- 
tru. Chimia Rm. Vîlcea — F.C.M. 
Caracal. Metalurgistul Slatina — 
Gaz Metan Mediaș, Pandurii Tg. 
Jiu — Metalul Mija. Sportul „33 
Decembrie» — A. S. Drobeta Tr.A. S.

Severin, Electromureș Tg. Mureș 
— C.S. Tîrgoviște, Tractorul Bra
șov — Jiul Petroșani.

• REZULTATELE CONCUR
SULUI PRONOSPORT DIN 

23 OCTOMBRIE 1988

1. JIUL 10 6 2 2 15- 5 14
2. Tractorul 10 5 2 3 16-13 12
3. Electrom. 10 5 2 3 14-14 12
4. Dacia Pitești 10 5 1 4 11- 8 11
5. A.S. Drobeta 10 5 0 5 21-13 10
6. Electrop. 10 5 0 S 13- S 10
7. Chimia 10 4 2 4 11- 8 10

8- 9. Metalurg. 10 5 0 5 16-14 10
FCM Caracal 10 5 0 5 18-16 10

10. I.C.I.M. 10 5 0 5 11-11 10
11. Sp. „30 Dec.“ 10 4 1 5 9- 7 9
12. Met. Mang. 10 4 1 5 i5-m 9
13. Gaz Metan 10 i 1 5 14-17 9
14. C.S. T-viște 10 4 1 5 9-13 9
15. Met. Mija 10 4 1 5 9-14 9
16. Pandurii 10 3 3 4 6-14 r
17. Dunărea 10 4 î 5 13-22 9
18, Min. Motru 10 4 0 6 8-14 8

1. Ascoli -- Juventus X
2. Cesena — Fiorentina 2
3. Como -- Bologna 1
4. Verona — internazionale X
5. Milan -- Lazio X
6 Napoli ■- Pescara 1
7. Pisa - SamDdoria X
8. Roma -■ Lecce X
9. Torino •— Atalanta X

10. Ancona — Padova 1
11. Brescia — Catanzaro 1
12. Cosenza — Reggin a 1
13 Messina — Cremonese X

fond total de cîști-
GURI : 2.176.453 LEI. din care
273.801 lei. report la categoria 1

• NUMERELE EXTRASE LA 
TRAGEREA «LOTO 2“ DIN 23 
OCTOMBRIE ' 88.

Extragerea 1 : 4 15 74 69 ;
Extragerea a D-a : 22 45 27 71. 
Extragerea a IlI-a : 58 25 5 7. 
FOND TOTAL DE ClȘTI- 

GURI: 473 346 LEI din -are 
15.709 lei, report la categoria 1.

LOZ
ÎN PLIC



SOITA. 23 (Agerpt-.•/>) in 
mea preliminai pentru „Cupa 
Campionilor Europeni* la 
masculin, echipa bulgară Bal
kan Botevgrad a ie’.recut Pe 
teren propriu, cu scorul de 
74—72 (35—31), formația aus- 

Ktosterneuburg șli triacă B. C. _
s-a calificat în primul tur a! 
competiției.

PARIS
zultate înregistrate 
neui preliminar al 
Campionilor Europeni" la bas
chet feminin : Caisa Tarrago
na (Spania) — D B B, Viena 
73—53 (39—28) ; Sampo Laht: 
— Dinamo Novosibirsk 61—113 
(28—70) ; Elitzur Tel Aviv — 
Jedinstvo Aida (Iugoslavia) 
59_74 (22—37) ; Levski Spar

(Agerpres). Re
in tur- 

„Cupei

CONCURSUL DE TIR

DE LA MUNCHEN
MUNCHEN (Agerpres). Pro

ba feminină de pistol cu 
aer comprimat, din cadrul con
cursului internațional de tir de 
la Munchen, a fost cîștigată de 
campioana olimpică, sportiva 
iugoslavă Jasna Sekarici, cu 
488,4 puncte (391 puncte, nou 
record mondial, plus 97,4 punc
te), pe locul al doilea s-a cla
sat Marina Dobranceva 
(U.R.S.S.) cu 487,9 puncte. în 
proba de pistol liber, pe locul 
întîi s-a situat Serghei Pîjia- 
nov (U.R.S.S.) cu 658 puncte 
(568'90). urmat de Eder (R. D. 
Ggrmană) 
(U.R.S.S.) 
(România) 
(Ungaria)
(S.U.A.) 647 puncte etc.

657 puncte, Basinski
656 puncte. Babii

652 puncte, Papanitz
649 puncte, Buliung

„17 Nentori" Ti- 
(51—26) ; Agon 
Den Holder (O- 
(32—30).
23 (Agerpres). 
in meci

i Koraci"
i locală 
scorul de 

formația Panionios

t.il: Sotu — 
rana 112-70 
Dusseldorf — 
landa) 72—70

BELGII \D 
La Ljubljana 
pentru ,Cupa 
cui in), echipa 
a întrecut cu i 
(57—35) 
Atena.

învinși in primul joc cu 
88—73. baschetbaliștii iugo
slavi s-au calificat pentru tu
rul următor al competiției.

BUENOS AIRES (Agerpres). 
Desfășurat la Buenos Aires, 
campionatul Americii de Sud 
la juniori s-a încheiat cu vic
toria selecționatei Argenti
nei. tn mec; decisiv, tinerii 
baschetbaliști argentinieni au 
învms cu scorul de 77—62 
(37—29) formația Braziliei.

MADRID, 23 (Agerpres). 
americană Celtics 
întrecut cu scorul de 
selecționata Iugo- 
turneul masculin de

.Echipa 
Boston 
113-85 
slaviei. 
la Madrid.

a

în

\

retur 
(mas- 
Smelt 
97—78 EȘICHIER MONDIAL • PE SCURT •

MOSCOVA, 23 (Agerpres). 
Partida a 11-a a meciului pen
tru titlul mondial feminin, ce 
se dispută, la Telavi (locali
tate din R.S.S. Gruzină) între 
Maia Ciburdanidze și Nana 
Ioseliani a fost întreruptă la 
mutarea a 42-a, dar nu a mai 
fost continuată intrucît .șalan- 
gera a cedat fără joc. Scorul 
4 devenit 6.5 — 4.5 puncte în 
favoarea campioanei Maia 
Ciburdanidze. 
da a 12-a va avea 
gre.

REYKJAVIK.
După 14 runde in 
neul pentru Cupa 
de la Reykjavik, conduce ma
rele maestru sovietic Aiek-

campioanei
care, în parti- 

piesele ne- 
1

(Agerpres). 
super-tu r- 
Mondială.

sandr Beliavski cu 9 puncte, 
urmat de campionul mondial 
Garri Kasparov cu 8,5 puncte, 
în runda a 14-a Beliavski a 
cîștigat la Tal, Kasparov l-a 
învins pe Timman, iar parti
dele Iusupov — Ribli, Spasski 
— Korcinoi, Elvest — Hjartar- 
son și Nikolici — Portisch . 
s-au încheiat remiză.

HAVANA. 23 (Agerpres). 
Campionatul Cubei, desfășurat 
la. Havana, a fost cîștigat de 
marele maestru Amador Ro* 
driguez cu 7 puncte din 11 po
sibile. întrecerea s-a desfășu
rat in sistem elvețian.

IHIGDYȘTII NOȘTRI

HANDBALUL ÎN ACTUALITATE
MUNCHEN 

continuarea 
care îl întreprinde in R. 
Germania, selecționata mas
culină a U.R.S.S. a evoluat în 
orașul Pfulingen în compania 
echipei locale. Handbaliștii 
sovietici au obținut victoria cu 
scorul de

VIENA. 
calitatea 
a găzduit 
amical, 
feminine 
Germane. 
R. D. Germană 
din nou învingătoare, de data 
aceasta cu scorul de 23—19

(Agerpres). In 
turneului pe 

' “ F.

31—21 (15-10). 
23 (Agerpres).
austriacă Stockerau 

cel de-al doilea meci 
dintre selecționatele 
ale Austriei și R. D. 

Handbalistele din 
au terminat

Lo-

(13—10). In primul joc, echi
pa oaspete cîștigase cu 27—22

COPENHAGA, 23 (Agerpres). 
în orașul danez Skive se des
fășoară in aceste zile un tur
neu feminin. Iată rezultatele 
înregistrate în primele meciuri 
disputate : Cehoslovacia — 
Iugoslavia 31—21 (17—10) ; Da
nemarca — R. F. Germania 
17—16 (8—6).

FRAGA, 23 (Agerpres) în 
turneul masculin ce se desfă
șoară la Gottvaldov. secționa
ta R- F, Germania a întrecut 
cu scorul de 19—18 (12—10)
reprezentativa Cehoslovaciei.

Învinși ia alma aia
leri. la Alma Ata a avut loc 

meciul de rugby dintre echi
pele U.R.S.S. și României, 
din cadrul întrecerii continen
tale dotate cu Cupa F.I.R.A. 
La capătul celor 80 de minute 
de joc. gazdele au cîștigat cu 
scorul de 25—9 (13—3).

MIERCURI, CUPELE 
EUROPENE
(Urmare din pag. 1)

„INTERNAȚIONALELE" ROMÂNIEI LA TENIS DE MASĂ
(Vrn^are itn pap. li

pe. seturi reflectînd echilibrul 
și lupta extrem de strinsă pen
tru fiecare punct. Ambele 
noastre dubluri au fost foarte 
aproape de un rezultat favo
rabil. dar cele cîteva infime 
erori comise in finalul seturi
lor decisive au fost prompt 
sancționate de adversari.

In sfirșit. programul ultimei 
zile a cuprins proba de mixt și 
cele din urmă faze de la sim
plu. La mixt, sportivii din R.P. 
Chineză au dominat și mai evi
dent, ei disputîndu-și finala, 
după ce au lăsat tn urmă, cu 
destulă ușurință, pe jucătorii 
europeni, tn această probă, din
tre (urătorii noștri cei mai a- 
van.șați pe tablou au fost R. 
Reyisz, Maria Bogoslov șl C. 
Creangă. Otilia Bădescu, ajunși 
pînă în „sferturi", unde au fost 
depășiți de Xie Chaoiie, Gao 
Jun eu 2—0 (12, 14) șt. respec
tiv. Zhou Xingjiang. Hu Xiao
xin cu 2—0 (10, 14), cele două 
cupluri chineze *-au întâlnit tn 
finală victoria revenind primei 
perechi cu 2—0 (ÎS. 19).

Proba de simplu a oferit, tn 
majoritatea Intîlnirilor, un 
spectacol cu reale virtuți teh- 
nico-tactice, pe fondul unor 
interesante răsturnări de scor 
și al unu! ritm debordant. La 
masculin cei mai buni dintre

sportivii noștri. Daniel Cioca 
și Călin Creangă au fost depă
șiți tn „sferturi" de cehoslova
cii T. Janci și M. Cecava, cu 
3—0 (14, 11, 18) si, respectiv. 
3-2 (10. —19. —12, 10, 13), cei 
doi disputîndu-și finala: 3—0 
(18. 17, 16) pentru T. Janci.

La feminin, din nou o victo
rie a sportivelor chineze, prin 
Qyao Hong care a întrecut în 
finală cu 3—1 (11, 23, —15, 18) 
pe Wang Xioaoming (Franța).

Maria Alboiu a pierdut i 
1—3 (—14. —17, 18, -16) 
Renata Kasaiova (Cehoslovacia), 
iar Otilia Bădescu la Gao Jun 
cu 0—3 (—10, —9. —15) în „sfer
turi". ele fiind cele mai „avan
sate" pe tablou dintre românce.

Dublu feminin : 1. Hu Xiao- 
xin, Gao Jun (R. P. Chineză), 
2. Otilia Bădescu, Maria Albo
iu, 3. Marie Hrachova, Renata 
Kasalova și Alena Safarova, 
Daniela Davîdkova (Cehoslova
cia) 1 dublu masculin: 1. D. 
Mazunov, S. Vartanian (U.R.S.S.). 
2. Xie Chaojie, Lin Zhigang 
(R. P. Chineză), 3. I. Lupules
cu. S. Grujici (Iugoslavia) și 
Zhou Xingjiang Hu Huazhang 
(R. P. Chineză) : dublu mixt : 
1. Xie £haojie, Gao Jun, 2. 
Zhou Xir.giiang. Hu Xiaoxin 
(R. P. Chineză). 3. V. Marinke- 
vici, Galina Melnik (U.R.S.S.) 
și M. Cecava, Daniela David- 
kova (Cehoslovacia); simplu-fe-

minin : 1. Qyao Hong (R. p. 
Chineză), 2. Wang Xioaoming 
(Franța). 3. Gao Jun (R. P. Chi
neză) și Renata Kasalova (Ce
hoslovacia) ; simplu-masculin: 
1. T. Janci, 2. M. Cecava (ambii 
Cehoslovacia), 3. I. Lupulescu 
(Iugoslavia) și Zhou Xiongyong 
(R. P. Chineză).

mîine la Minsk. Lovitura de 
începere a întilnirii de 
miercuri este prevăzută pen
tru ora 18 (la București). 19 
ora locală. Arbitrul meciu
lui : V. Țoncev (Bulgaria). 
Jocul retur a fost încredințat 
lui M. Vujovici (Iugoslavia).

Impulsionate și de excelen
ta comportare și valorosul 
rezultat ale echipei naționale, 
cele trei formații care „atacă" 
turul al doilea al cupelor con
tinentale sînt decise să con
firme, și pe planul prestigioa
selor întreceri europene, a- 
preciatul debut al reprezenta
tivei în Preliminariile

în campionatul Uniunii Sovietice, Spartak Moscovq 
....................... i... • Dundee United în- 

adevârat i 
campionatul Italiei I

• i 
ciștigâ, Dinamo Minsk pierde, 
vinsă pe teren propriu ! • Incredibil, dar.

un scor de 8—2 în
se apropie turul secund al cu

pelor europene și. în mod firesc, 
atenția iubitorilor de fotbal din 
țara noastră este Îndreptată spre 
campionatele U.R.S.S. și Scoției, 

activează cele 
a'e echipelor 
Iată unele a-

în cadrul cărora 
trei adversare 
noastre de club 
mănunte:

MOSCOVA. 23 
derbyul etapei a 
natului unional 
va, echipa care 
Steaua București 
al Cupei Campionilor Europeni, 
a întrecut cu scorul de 1—0 ti»—0)

(Ajerpres). în
26-a a campio- 

Spartak Mosco
va întîlni pe 
in turul secund

pe Dinamo Kiev. Intr-o partidă 
desfășurată vineri, Dinamo Minsk, 
partenera formației Victoria 
București in „Cupa U.E.F.A.", a 
pierdut cu scorul de 1—2, la 
Moscova, in fața echipei locale 
Dinamo.

Alte rezultate: șahtlor Donețk 
— Torpedo Moscova 0—0; Dnepr 
Dnepropetrovsk — Kairat Alma 
Ata 3—0; Cernomoreț Odesa — 
Metalist Harkov 1—1; Dinamo 
Tbilisi — Zenit Leningrad 0—1; 
Neftd Baku — Jalghiris Vilnius 
1—2; Ararat Erevan — Lokomo
tiv Moscova 0—0.

PREA PUȚIN PENTRU BILANȚUL OLIMPIC AL HALTEROFILILOR
(Urmare din pag. 1)

site de Constantin Urdaș și Constantin U- 
drea pentru care primul a fost suspenda* 
din lot. Sînt pedepse aspre, dar pe de
plin meritate. Unele abateri au fost să- 
virsite de-a lungul ciclului olimpic și 
de către A. Czanka și A. Socaci. car? 
nu s-au încadrat întotdeauna în limitale 
unei vieți sportive.

Pe marginea evoluției halterofililor 
noștri pe podiumul de concurs al Oltm- 
P adei, ne-a vorbit antrenorul Ștefan 
Achim:„Nicu Vlad (Steaua) — medaliat 
cu argint ’a categoria 100 kg — poate fi 
dai drept exemplu de voință, tenacitate, 
mai eu seamă că a luai startul incomplet 
recuperat, tn urma unui vechi traumatism 
la genunchi. In asemenea condițiuni. era 
foarte greu să cucerească medalia oea mai 
prețioasă dar și așa ne putem declara 
mulțumiți de comportarea sa. A. Czanka 
(Steaua) a luat startul cu mar! riscuri, 

deoarece cu S zile tnainte de concurs a 
suferit la 
“dară, eu 

el a 
la

1»

antrenament o întindere mus- 
fibrom. Cu toate îngrijirile fă- 
participat la concurs, dar a ra- 
stilul smuls — 130 kg
încercare, după care a fost

nevoit să abandoneze pentru a evita 
o accidentare mai gravă. Păcat de 
acest accident neprevăzut. pentru 
că de fapt, Czanka viza cu siguranță me
dalia de argint. Andrei Socaci (Dinamo 
Buc.) a ocupat locul al 5-lea, la categoria 
75 kg, cu un rezultat mult mal slab decit 
mâ așteptam : 347,5 kg (n.r. recordul țârii 
ii aparține cu 367,5 kg). Dacă ar fi depă
șit măcar 360 kg, s-ar fi clasat al doilea, 
înaintea lui Alexandr Varbanov (Bulgaria) 
recordmanul mondial al categoriei, ocu
pantul poziției a treia! în fine, tinărul 
Traian Cihărean (Steaua), lipsit de expe
riența marilor întreceri, a avut adversari 
pe care teoretic nu-i putea depăși chiar 
cu oel mai bun rezultat al său. de 250 kg. 
clasîndu-se pe poziția a 6-a cu 240 kg. în 
timp ce chinezul Shoulie Zang. de pe lo
cul 4. a totalizat 257.5 kg. In genera’, cu 
excepția lui Nicu Vlad, ceilalți au avut 
comportări mai slabe decit ne așteptam, 
față de rezultatele de la antrenamentele 
din țară... Din păcate, numărul relativ mic 
de sportivi cu care am participat la J.O. 
se explică prin lotul redus de sportivi 
fruntași din tară competitivi pe pian inter
național. Cluburile și asociațiile sportive 
din țară vor fi obligate în viitor să tăr-

gcască baza de masă, să se ocupe mai mult 
de depistarea realelor talente".

★
Fără îndoială că F.R.H.C. va trage toa

te concluziile, în mod critic și autocritic, 
asupra comportării reprezentanților noștri 
la J.O. și va elabora un plan de măsuri 
concrete, eficiente. Printre aceste mă
suri necesare menționăm : revizuirea 
conducerii tehnice a loturilor naționale 1 
întinerirea cadrelor de sportivi. îndeosebi, 
din rindurile celor cu perspectivă la vîrsta 
de 15 ani, limita la care Începe acum ma
rea performanță t îmbunătățirea muncii 
metodice Ia nivelul asociațiilor și cluburi* 
lor ; întărirea ordine! și disciplinei la toa
te nivelele, urmînd ca aceia care 
se vor face vinovat! de aba
teri de orice fel să fie sancționați in 
mod exemplar. Condițiile de care se bucu
ră mișcarea noastră sportivă asigură în
deplinirea cu succes a viitoarelor obiecti
ve. Printr-o muncă continuă, perseverenta 
și printr-o exigență sporită, această disci
plină sportivă va putea reveni la nivelul 
cerințelor mondiale, al reputației Interna
tionale de care s-a bucurat ani și ani. spre 
satisfacția publicului nostru care a în
drăgit atît de mult acest sport al bărbă
ției. voinței și dîrzeniei.

alpinism • Cehoslovacul 
Josei Just, în virstă de 33 de 
ani, profesor din Bratislava a 
/reușit să escaladeze, în ascensi
une solitară. vîrful Everest 
(8 848 m>, din Munții Himalaia.
Ascensiunea 
mii" a fost 
tul sudic.

ATLETISM
maraton al 
putat la Eisenhuttenstadt, a fost 
cîștigat de Rainer Wachenbrun- 
ner. înregistrat pe distanta de 
42,195 km cu timpul de 2 h 17:19. 
Pe locul secund s-a situat Ro
land Gunther — 2 h 21:46. La fe
minin, titlul a fost cucerii de 
Andrea Fleischer — 2 h 49:50.

CĂLĂRIE • După primele do
uă zile de întreceri. în concursul 
de călărie — proba de obstaco
le de la Angers, conduce cam
pionul ol'mplc Mark Todd (No
ua Zeelandă). cu un total de 
54.80 p. Pe locul secund în cla- 
samentu1 general se “
cezul Jean Teulere

TENIS « tn 
două partide din ------
de finală ale Turneului feminin 
de la Nashville (Tennessee), iu- 
cătoarea sovietică Leila Meskhl 
a învins-o cu 2—6. 6—2, 6—3 ne 
americana Barbara Potter. iar 
Susan Sloane (S.U.A.) a disnus 
cu 6—1. 6—3 de Helen Kelesl 
(Canada). • Partidele din sfer
turile de finală ale turneului de 
la Tokio s-au încheiat cu urmă
toarele rezultate : John Fitzge
rald (Australia) — Andres Go
mez (Ecuador) 6—3, 3—6, 7—5 ;
Boris Becker (R.F. Germania)
— Erik Telen (R.K Germania)
6—2 6—t ; Richard Matusewskl
(S.U.A.) — Shuzo Matsuoka (Ja
ponia) 6—1. 6—4 ; Stefan Edberg 
(Suedia) — Paul Chambcraln 
(S.U.A.) 7—5. 6—2 • tn sferturile 
de 
de 
ră 
cu
na ____ _____,
(S.U.A.) — Brenda Schulz (O- 
landa) 6—3, 6—3 ; Claudia Kohde 
(R.F. Germania) — Raffaella 
Regg! (Italia) 6—1. 7—5 ; Con
chita Martinez (Spania) — Jane 
Pospis Iova (Cehoslovacia) 6—o. 
5—7 6—4 • Turneul de la
Frankfurt pe Main, contînd pen
tru „Marele Premiu", a progra
mat nartidele din sferturile de 
finală încheiate cu următoarele 
rezultate : Tim Mayotte (S.U„aj
— Patrick Kuhnen (R.F. Germa
nia» 6—3. 6—0 : Jim Pugh
(S.U.A.) — Brad Gilbert (S.U.A.) 
4—6. 6—2. 7—6 ; Anders Jarryd 
(Suedia) — Steve Guy (Noua 
Zeelandă) 4—6. S—0. 6—4.

pe „Acoperișul lu- 
efectuată pe versa n-

• Campionatul de 
R.D. Germane, dis-

află fran- 
— 57.20 p. 

primele 
sferturile

finală ale Turneului feminin 
la Zurich, campioana bul£*a- 
Manuela Maleeva a tnv’.ns-o 
6-2. 6—2 pe sora sa Kateri- 
Alte rezultate : Pam Shriver 

Brenda Schulz ~

In clasament, cu 4 etape îna
inte de final, pe primul loc se 
află Dnepr — 38 puncte, urmată 
de Dinamo Kiev și Spartak 
Moscova — cite 35 puncte.

GLASGOW (Agerpres). In 
etapa de sîmbătâ a campionatu
lui scoțian. Dundee United, ad
versara echipei Dinamo Bucu
rești în Cupa Cupelor, a fost 
învinsă pe teren propriu cu 1—0 
de către St. Mirren (gol înscris 
de McWalter 
Alte rezultate 
0—2 (McGee 
Motherwell —
• Tn Palia

pa a 3-a și dacă cele 6 meciuri 
care ’ “ ’
gale 
prea 
pot 
cite 
vorite, 
consemnat alte două ____
te": scorul de 8-2, complet ne
obișnuit pentru campionatul pe
ninsular, înregistrat de Napoli în 
fața Pescarei, cu Maradona so
list și autor a 3 goluri, șl re
zultatul de forfait cu care Fio
rentina s-a impus, afară, la Ce
sena. Iată insă rezultatele: As- 
coll — Juventus 1—1 (pentru oas
peți a marcat Rul Barros); Ce
sena — Fiorentina 0—3; Como — 
Bologna t—0 (autor — Corne-
liusson); Verona — Inter 0—0; 
Milan — Lazio 0—0; Napoli — 
Pescara 8—2; Pisa — Sampdoria 
1—1; Roma — Lecce 1—1 (Rizzi- 
telll. respectiv Pasculli), Torino 
— Atalanta 1—1.

In clasament, flecare acumu- 
lind cite 5 puncte, conduc Mi
lan. Inter șl Sampdoria. urmate, 
cu cite 4 puncte, de un grup 
de alte cîteva formații.
• QUITO (Agerpres). La Ibarra 

(Ecuador), in cadrul campiona
tului sud-american pentru Juni
ori II (jucători pînă în 16 ani), 
selecționata Braziliei a învins cu 
scorul de 2—0 (0—0) echipa sta
tului Chile. In urma aceste! vic
torii. tinerii fotbaliști brazilieni 
s-au calificat în turneul final al 
competiției.
• Rezultate din campionatul 

englez: Arsenal — Queens Park 
Rangers 2—1; Aston Villa — E- 
verton 2—0; Derby County — 
Charlton 0—0; Liverpool — Co
ventry 0—0; Norwich — Totten
ham 3—1: Wimbledon — Man
chester United 1—1.
• In derbyul campionatului 

spaniol: Real 
Barcelona 3—2 
dana Gordillo 
ro, Carrasco).

în prima repriză). 
: Hearts — Celtic 

și McAvennie), 
Hibernians 1—1.
s-a desfășurat eta-

au luat sfirșit cu scoruri e- 
n-ar constitui o 
marc 'deși unele 

considera că... au 
un punct, fiind, i 

in schimb

surpriză 
formații 

i pierdut 
inițial, fa- 

mai sînt de 
„evenimen-

Madrid — F. C. 
(H. Sanchez. Al- 
respectiv Baque-

. •- • pac 17)71 auoureștt, it». v. Bonta l« ot P.T.T.R. I tei oentrais ll.T9.70 »! !!.##.»: ooresp rt.M.M) Interurban IW; telex 1#MO remap. Teletaxi Nț.’’•«MXȘgțjj
*— -» . T .... cric BompresfilateUa, sectorul export-import presă P.O.B. ii-tci telex 10311. prstlr Buoureștl, Calea Q ei viței ar, #4-66 i# 36#. Tiparul I.P. «informația


