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VICTORII ALE ECHIPELOR NOASTRE IN COMPETIȚIILE
EUROPENE DE HANDBAL MASCULIN

Desfășurate pe durata a trei zile (vineri, 
simbătă șl duminică), meciurile formațiilor care 
reprezintă handbalul nostru masculin în ediția 
1988/1989 a cupelor europene s-au încheiat cu 
prețioase victorii in mansa-tur a rundei elimi
natorii. Prima care a intrat în competiție a 
fost — se știe — Steaua București. Jucind vi
neri la Ankara, in întrecerea continentală nr. 1 
înter-cluburi. Cupa Campionilor Europeni. 
Steaua a învins cu 28---- 23 pe Halk BankasL
A fost apoi rlndul handbsdistilor dingmovistl

bucuresteni să obțină un nou succes internatio
nal : la Buzău, simbătă seara, in compania altei 
formații din Turcia, ETI Biskuileri Eschisehir. 
Dinamo București, in Cupa Cupelor, s încheiat 
victorioasă cu 27—16. în sfirsit. în Cupa I.H.F.. 
Politehnica Timisoara a dispus, ieri seara, eu 
31—19, de MAS Nea Elveția din Grecia.

Trei încurajatoare victorii. De care le dorim 
reeditate si în partidele retur, decisive pentru 
calificarea în turul secund al cupelor europene

Cupa Cupelor DINAMO BUCUREȘTI - til SUIRI SPOR KUIURII 27-16

Campionatele Naționale ide haltere

DIN NOU, TINERII IN PR’.'A-PLAN
In fata unul public care a 

umplut pină la refuz cocheta 
sală a clubului Constructorul 
din Tg. Mures — sală inau
gurată cu prilejul celei de-a 

ediții a Campionatelor 
de seniori — au 
vineri si simbătă. 
celor mai buni hal- 
tării. Subliniem, din

Doar aparent (șl vom aduce 
Argumentele da rigoare) se 
credea că va fl extrem de U- 
șor pentru dinamoviștii bucu- 
reșteni să ctștlge. fără prea 
mari eforturi, disputa de sîm- 
bătă seara, din Sala Sporturi
lor „Dada" din Buzău, cu 
formația ETI Biskfiileri Spor 
Kulubu din Eschișehir (Tur
cia). Este adevărat, handbaliș- 
<4i români au obținut o victo
rie care le permite să abordeze 
întîlnirea retur (5 noiembrie, 
în deplasare) fără teama de a 
nu obține calificarea în faza

următoare a Cupei Cupelor — 
27—18 (14—9) —. dar desprin
derea decisivă s-a produs In 
partea a doua a intilniriL a- 
tund cînd componențli echi
pei Dinamo, antrenați de Ghi- 
ță Licu și Valentin Samungi. 
și-au mai disciplinat jocul.

Scorul a fost deschis de di- 
namovisti prin două goluri 
consecutive ale lui Zaharia 
(2—0 în min. 4). pentru ca 
cel mai tehnic jucător al oas
peților. adevărat creier al 
echipei Zeki Pehlivan, să in

scrie de asemenea de două ori 
(2—2 in min. 8). Doar de 
două ori avea să mai arate 
tabela de scor egalități (3—3 
în min. 10 si 5—S în min. 15) 
pentru că dinamoviștii 
preluat inițiativa, 
du-se din două in 
luri 1 Se vedea clar 
rioritatea lor începe 
contureze. mai intîi 
prin combinații aplaudate, insă

45-a
Naționale 
continuat, 
întrecerile 
terofili ai 
nou prezenta masivă s! foarte 
activă a juniorilor, care »-au 
impus la majoritatea catego
riilor. Au absentat, din păcate, 
doi dintre multiplii recordmani 
si campioni naționali. Nicn 
Vlad (reținut la București pen
tru examene) si Attila Crank» 
(nerefăcut încă în urm» trau
matismului survenit la J.O.). 
Participarea lor ar fl ridicat 
des'gur. ștacheta performan
telor. Cu toate acestea. am 
Putut consemna, la categoria 
67.5 kg. stabilirea a două va
loroase recorduri de seniori : 
Victor Roșu a ridicat la a 
patra încercare. la „smuls*. 
144 kg (depășind cu 500 grame 
recordul lui A Socaci). iar 
Attila Feri a -aruncat" 177.5 
kg (v.r.. 176.5 kg. H aparținea 
Iul Virgil Dociu. din 1983 !). 
Două îmbucurătoare recorduri 
a realizat si juniorul Tîberiu 
Karaffa (18 ani), care, la cat 
82,5, obține 185 kg la „aruncat" 
șl 330 kg la total. în general, 
la majoritatea categoriilor, cu 
excepția celei de „+110 kg".

lupta pentru un loc pe podium 
■ fost pasionantă, chiar dacă 
unele rezultate nu ies. prin 
valoarea lor în evidentă. Asa 
s-a întîmplat la categoria 100 
kg, unde lupta a fost extrem 
de echilibrată, pasionantă chiar, 
învingătorul fiind decis de... 
cintarul oficial. dar perfor
mantele sînt încă foarte de
parte de cele ale lui Nicu 
Vlad. liderul autoritar al ca
tegoriei. Surprinde. firește, 
prestația tui Petre Bechcru la 
cat 82.5 care a ratat de trei 
ori la 192.5 kg la „aruncat", 
dar există pentru el si o 
scuză : nerefăcut complet dună 
o prelungită stare gripală, nu 
a fost în formă optimă. O 
altă ratare, puțin previzibilă, 
am consemnat-o si în cazul 
lui A. Feri, care ar ti putut 
citiga titlul la total dacă n-ar 
fi eșuat la smuls, la 130 kg. 
Oricum, el rămîne o veritabilă 
snerantă.

încheiem cu constatarea că 
protagoniștii acestor campio
nate naționale au fost — si 
de această dată — sportivii u- 
nor puternice și apreciate clu
buri bucureștene, cum sînt 
Steaua. Olimpia și Dinamo, 
dar și din țară: Vagonul Arad,

Ion OCHSENFELD 
Victor NiTA

(Continuare in pag Î-J)

au 
distanțln- 
două se
că supe- 

să se 
doar

Ion GAVRILESCU

(Continuare in pag. a 4-a)

TIMIȘOARA, 30 (prin tele
fon). Echipa locală Politehnica 
a obținut in prima manșă din 
turul I al Cupei I.H.F. o fru
moasă victorie, Cu 31—19 (14—9), 
un scor care, firesc, o scuteș
te de griji pentru partida-re- 
tur de la Atena, de la șfîrșitul 
acestei săptămîni. Succesul a 
fosț insă repurtat mai greu de- 
cît arată rezultatul final. Total 
necunoscută, formația elenă 
MAS Nea Elveția, clasată pe 
locul III în precedentul cam- 
pionat al Greciei (din cel ac
tual s-au jucat numai trei eta
pe), aliniază jucători puternici, 
majoritatea cu un gabarit ca
re impune și care practică un 
handbal în forță, cu pase ra
pide șl infiltrări subtile pe se
micercul advers. în apărare, 
handbaliștii din Atena au apli
cat. deopotrivă, „zona" și „om 
la om", punînd deci probleme

POLITEHNICA TIMISOARA
studenților timișoreni în ambe
le faze ale jocului. De unde în
să această diferență de 12 
puncte pentru Politehnica Ti
mișoara ?

Elevii antrenorilor Constan
tin Jude și Roland Gunncsch, 
în pofida faptului eă sînt în 
plin proces de omogenizare, au 
prestat de această dată un joc 
de excepție, atuurile ior fiind 
atacurile de finețe, Îndeosebi 
prin extremele Alexandru Ma
tei și Horațiu Gal, ca și prin- 
tr-o apărare mobilă, care s-a 
repliat pentru a anihila multe 
din atacurile incisive ale oas
peților.

Partida a demarat, spre sur
prinderea gazdelor, cu un joc 
modern al oaspeților, care aii 
înscris de două ori, prin doi 
dintre cei mai buni jucători, 
Mutsopoulos și Vareltzis. Sco
rul a continuat să fie favora-

MAS MA ELVEIIA 31-19
bil oaspeților pină in min. 8, 
cînd Tudor a egalat (3—3), a 
fost 4—4 în min. 10, pentru ca 
apoi, încet, dar sigur. Politeh
nica să se desprindă. Am asîs-

cînd Tudor a egalat (3—3),

Mirceo COSTEA

(Continuare in nao. a 4-a)

Divizia A la hochei

IN AL DOILEA JOC, STEAUA
ÎNVINGE DETAȘAT

După acel 1—1 înregistrat 
în meciul de vineri, partida 
retur Steaua — Sport Club 
Miercurea Ciuc, programată 
simbătă, tot pe patinoarul 
„23 August" din Capitală, a 
revenit echipei bucureștene, 
învingătoare cu scorul de 
5—2 (3—0, 0—1, 2—1). De da
ta aceasta. Steaua a intrat 
pe gheață decisă să tranșeze 
cit mai rapid disputa în fa
voarea ei. Și astfel, atacînd

a 
în 

de la Hălăucă.
a

uneori cu întregul efectiv, 
reușit să deschidă scorul 
min. 5 prin Popescu, la 
pasă primită ‘ ‘ 
Deși echipa bucureșteană 
rămas între minutele 7 și 9 
în trei 
nalizați 
oaspeții

jucători de cîmp (pe- 
— Herlea și Ioniță), 
nu reușesc să profite

(Continuare in oao. i—3)
Gheorghe NERTEA

Steaua în ofensivă, cu Burada la puc, spre poarta echipei
S.C. Miercurea Ciua Foto : Aurel D. NEAGU

Atacul impetuos al lui Doja (cu balonul) vorbește de la sine 
despre dorința de victorie a dinamoviștUor

Foto: Aurel D. NEAGU

Etapa a IX-a

DINAMO

in campionatul de rugby

STEAUA 15-7, INTR-UN DERBY

IN CARE AMBELE FORMAȚII AU RĂMAS DATOARE!
Din totdeauna, un meci Di

namo — Steaua s-a constituit 
într-un „cap de afiș" al cam
pionatului de rugby. Și asta 
de cîteva zeci de ani 1 Ei bine, 
ieri, meciul „nr. 1“ al etapei 
(poate al campionatului) — în 
care erau angajați mulți inter
naționali (Steaua, 
avut în ultimul 
Alma Ata zece 
în teren !) — nu 
nici pe departe cu ceea ce aș
teptau numeroșii suporteri al 
sportului cu mingea ovală de 
la acest derby. Jocul nu a 
avut cursivitate și a fost 
presărat cu multe imperfec
țiuni tehnice și abateri disci
plinare. Privind lucrurile prin

de pildă, a 
med de la 
reprezentanți 
a corespuns

această „oglindă", e clar de 
ce in ultimul timp se înregis
trează insuccese acolo unde se 
așteaptă victorii pe plan In
ternațional I Oricum, nu prin- 
tr-un joc ca acela de ieri se 
va redresa rugbyui românesc I 

Pentru a reveni la med, să 
spunem că Dinamo a cîștigat 
meritat, că s-a mobilizat tot 
mai bine pe măsura 
timpului, realizînd în 
partidei (cînd merita 
scrie un eseu !) un 
necruțător, care i-a 
evident pe steliști. Și 
fi un argument de prim ordin 
în favoarea formației învingă
toare: jocul (bun) la tușă, do
minat net de „trioul" Răduca-

trecerii 
finalul 
să în- 

pressing 
stînjenit 
ar mai

nu (spectaculoasă reintrare du
pă aproape un an de pauză) — 
Doja — Cojocariu. Grămezile 
au făcut joc egal. Dar <Jin nou 
avantaj Dinamo 
re" (Neaga — 
man nefiind in 
iar Ignat nu are 
pinla noastră experiența 
Alexandru, lăsat
Un alt factor decisiv în de
terminarea rezultatului: jocul 
bun, curajos, ofensiv al fun
dașului dinamovist M. Toader.

Partida a început în nota 
de dominare a echipei eam-

ia „deschide- 
Fl. Ion), Co- 
mare formă, 
încă, după o- 

lui 
pe tușă ! ?

Dimitrie CALLIMACHI

(Conttnuarf m nna » 4-a)

Pentru meciurile de fotbal cu echipele Greciei

LOTURILE A Șl DE TINERET SE PREGĂTESC INTENS
Oaspeții sosesc astăzi la București

Așa cum am mai anunțat, vi
neri s-a reunit lotul A de 
fotbal care pregătește meciul 
de miercuri, de la București, 
în compania selecționatei Gre
ciei, din cadrul preliminariilor 
Campionatului Mondial, meci 
care se va desfășura pe sta
dionul Steaua, cu începere de 
la ora 14,30. Antrenamentele 
se desfășoară în ritm susținut. 
„Se lucrează cu multă conști
inciozitate, într-o atmosferă ex
celentă, generată și de moralul 
ridicat al selecționabililor după 
apreciatele lor comportări , în 
recentele examene internațio
nale", ne spunea Em. Jenei, an
trenorul principal al lotului 
reprezentativ. El conduce îm
preună cu antrenorul C. Dră- 
gușin, susținutele ședințe de

pregătire în care slnt prevăzute 
și partide de verificare, feri, 
de pildă, la Galați, lotul nos
tru a jucat cu divizionara A 
Oțelul, pe care a învins-o cn 
4—0 (3—0), prin golurile mar
cate de Lăcătuș (min. 11), Ma- 
teuț (min. 18), Rotariu (min. 25) 
și Vaișcovici (min. 70, din pe
nalty).

Astăzi și mîine sînt prevăzute 
noi antrenamente, după care 
pregătirile pentru partida de 
miercuri se vor încheia.

Săptămîna trecută s-a reunit 
la București și Iotul de tine
ret, care, mîine, tot în Capitală, 
pe stadionul Sportul Studen
țesc, de la ora 14,30, va întîlni 
selecționata similară a Greciei, 
în cadrul preliminariilor Cam- 

.pionatului European. Antreno-

ril M. Rădulescu și D. Apol- 
zan au la dispoziție următorii 
jucători : Stelea, Crișan ; D. 
Petrescu, A. Popescu, Cristea, 
Panait, Motroc II, Bunaciu} 
Timofte, Lupescu, Ursea. I. Du
mitrescu, Cr. Sava, Dîca.n ; Ră- 
ducioiu, Hanganu, Stănici, Ti
miș, Buțerchi. Numele noi sînt 
Panait, Motroc II. Hanganu, 
Buțerchi. Tinerii noștri inter
naționali își încheie astăzi pre
gătirile în vederea meciului 
de mîine.

Loturile A și de tineret alo 
Greciei și-au anunțat sosirea 
Ia București pentru astăzi. 
După sosire, ambele vor efec
tua antrenamente. Pentru fot
baliștii de la tineret va fi ul
timul dinaintea meciului. Cel 
din lotul A au prevăzută și 
pentru mîine o ședință de pre
gătire.



In campionatele de volei STEAUA ÎNVINSĂ LA ZALĂU I
in etapa a 7-a a Diviziei A 

de volei, tței previzibile succese 
în deplasare, dar și surprize la 
Zalău și- Suceava,- unde gazdele 
au învins două fruntașe ale cam
pionatului masculin, și la Pitești, 
unde ieșencele au cucerit, nespe
rat, două puncte! Amănunte de 
la partidele etapei :

FEMININ

DINAMO BUCUREȘTI — RA
PID BUCUREȘTI 3—0 (7, 8, 11). 
Distanță mare între așteptări și 
realitate în acest meci ! Rapidis- 
tele n-au confirmat deloc suita 
de 4 victorii consecutive realiza
te anterior (inclusiv asupra cam
pioanelor). Desigur, dinamovis- 
tele aveau prima șansă, dar de 
la Rapid nu se anticipa o repli
că atît de slabă. Giuleștencele au 
clâcat în primul rînd pe plan 
psihic, aflîndu-se de la începu
tul partidei într-o vizibilă de
gringoladă tehnică și tactică. Pe 
acest fond, Dinamo a folosit bi
ne (și eficient) arma serviciului
— cu care a făcut ravagii în te
renul advers (11 puncte numai 
în setul I) —, preluarea rapidis- 
telor funcțlonind sub orice cri
tică. Pe de altă parte, învingă
toarele au fost favorizate și de 
serviciile formale sau greșite ale 
adversarelor, de ' apărarea lor 
mereu vulnerabilă în ambele li
nii și de un atac ezitant chiar 
în situațiile de construcție corec
tă a fazei ofensive. în aceste 
condiții, era firesc ca meciul să 
se încheie în mai puțin de 50 de 
minute! Din formația lui Oct. 
Dimofte, care a evoluat în ge
neral bine, s-au detașat Georgeta 
Ene, Cristina Pirv, Irina Velicu 
și Maria Chitic, iar de la învin
se doar parțial Luminița Pintea 
și Daniela Gîlcă. Arbitri: M.
Nicolau si C. Oprea). (A.B.'.

FLACARA roșie bucurești
— C.S.U. RAPID GALAȚI 3—1 
(5, 9, —11, 7). Elevele lui C. Stan 
au avut o prestație bună în pri
mele două seturi, in care s-au 
remarcat prin preluări precise, 
dublaie eficiente șl servicii difi
cile. In setul următor, însă, oa
recum deconectate, gazdele au 
cedat, după egalități la 7, S și
— • - a unor

în sextetul

na Buzilă și Mirela Zamfir în 
vervă, s-au impus în celelalte 3 
seturi, datorită superiorității în 
atac. De la învinse, alături de 
Leițoiu, s-a mai remarcat Gulni- 
za Lică. Arbitri : V. Ranghel și 
M. Ioanovici. (C. POPA, coresp.).

DACIA PITEȘTI — PENICILINA 
IAȘI 1—3 (—9, —9, 10, —14). Evo
luție slabă a gazdelor, victorie 
meritată a ieșencelor, care au 
fost superioare la preluare .și în 
apărarea din ambele linii. Evi
dențiate : Dana Sîngeorgean și 
Gabriela Copcea de la învingă
toare. Arbitri: D. Poroșnicu 
V. ionescu. (I. POPESCU, 
resp.j.

maratex baia mare 
C.S.M. OȚELUL TÎRGOVIȘTE 
3—0 (6, 11, 9). Echipa locală a a- 
vut o prestație bună și s-a im
pus clar, în mai puțin de o oră 
de joc. Cele mai bune: Valerica 
Maier, Marta Balotă și Mariana 
Săvoiu, respectiv Dumitra Dima. 
Arbitri : V. Pavel și N. Grigo- 
rescu. (A. CRIȘAN, coresp.).

OLTCIT CRAIOVA — CHIMLA. 
RM. V1LCEX 1—3 (—11, —12, 
—9). Cu un lot valoros și omo
gen, oaspetele s-au impus pe 
merit. Craiovencele au evolua: 
timorate, greșind atacuri, pre
luări și blocaje. Remarcate : 
Monica Fuchs, respectiv Lucre
tia Mir ea și Marii ena Dubinciuc. 
Arbitri: C. Gogoase și Gr. Ne- 
deicuș (V. POPOVICI, coresp.).

MASCULIN

Și 
co-

DINAMO BUCUREȘTI — VI- 
ITORUL BACAU 3—8 (9. 8. 8). în 
prima treime a fiecărui sec. bă
căuanii au reușit sâ meritai c- 
chSibrată bslarria dispute. ano 
au fost doct nati ciar. Un uri 

ia execut ii-

cchipa locală, care s-a 
in corpore : Ștreang 

Codrc, Gheorghe, Cion-

9, dar și ca urmare 
schimbări inspirate 
oaspetelor, care și-au imbunătă- 
țit astfel randamentul. în „ac
tul- 4, ultimul. Flacăra Roșie a 
revenit la jocul bun și s-a im
pus relativ ușor. S-au remarcat: 
Niculina Bujor, Corina Olteana, 
Mihaela Butuc, respectiv 
Berdilâ și. parțial, Mirela 
dreica. Arbitri: C. Pitaru 
Nită (Horatiu SIMA).

FARUL CONSTANȚA — 
VERSITATEA C.F.R. CRAIOVA 
1—3 (—13, 13, —11, —13). JOC
foarte disputat. Gazdele, mai 
ales după introducerea în sextet 
a Deliei Leițoiu, s-au aflat 
pină în finalurile de set la con
ducere (avînd 13—11 sau 12—9). 
dar n-au izbutit decit o dată să 
concretizeze avantajele. Campioa- 

loana Cotorana. Cristi-

Tleana
An

si L

UNI-

cu numeroase greșeli 
le tehrrce de bază (s-z—XTazăto 
re lă doză dintre eeh:oo*-? fc 
tase) si cu nuțin angajament, 
dera a rva^zat clteva acți-jni 
efect, sratie bune: orientări a 
ordonatorului de joc Maries 
ta-Chitiga. care și-a dus în 
zriii favorabile trăgătorii, in 

pe Rotar (pe centru) si 
lacu (De extremeia fUenhE). 
cesia din urmă reușind sn-e fi
na! si cîteva blocaje iad. ."ălu* 
ferme. La oaspeți, reva ac
tivi — Pralea și A. Ion. Arn.- 
D. Neerofu si M. Nicolaui. «A. B.)

ELCOND DINAMO Z.U-KU — 
STEAUA BUCUREȘTI 3—4 <14 
15. 13). Ca ia fiecare înrEnire a 
echioe*. locale cu camzăczna. Sa
la srxx^uriîor a fost ksacă eu a- 
sait. murii iubitori de soorx re 
nuntind ia fotba* oentru voie. 
Si n-au avut de regretat, intru- 
cit au asistat la o partidă cu 
sare și piper, cum se zice, ținind 
încordată atenția asistenței de 
primul la ultimul fluier al 
bitrutuL “ ‘ “
avantaje 
tor. dar _ 
orofitind si de dezord nea 
intervenea în jocul 
an krotat cu amb 
care mir..' 
limită. De

ndzată de 
remarcat 
(Briscan), _ .
toș, Horje, Vlaicu. La Steaua, au 
ieșit în evidență Pițigoi și Cons
tantin. Arbitri : E. Mendel și 
V. Tilcă. (N. DANCIU, coresp.).

CALCULATORUL BUCUREȘTI 
— I.A.T.S^A. DACIA PITEȘTI 3—0 
(6, 9, 12). Victorie obținută de 
bucureștend în numai 55 de mi
nute, pe parcursul jocului antre
norul lor. Al. iuhasz, rulînd în 
sextet pe toți cei 10 lucâtori a- 
flați la dispoziție. Oaspeții s-au 
prezentat slab. Calculat oral ne - 
fiind obligată să forțeze decît în 
setul 3. cir.d pitestenii au revenit 
de la 5—10 la 12—11. Remarcați: 
Girleanu și Mitu de la învingă
tori. Arbitri : M. Vlădescu și V. 
Lazar iu. (N. MATeLSCU, coresp.).

UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — A.S.A. ELECT ROM LREȘ 
TG. MUREȘ 3^1 «. 13. —14, 7). 
Joc viu d srjutat. plăcut, cu a- 
tacuri din ambele icnii, cu bloca
je eficiente 5i servicii patenti- 
ce. Victorie meritată, prin care 
craiovenLi se mențin in lAutonul 
fruntaș. Remarcați : Horfaș. Pas
cu. Stoian, respectiv Măseă^an și 
Simpetrean. Artrtri : M. Stoica și 
V. Săndulescu. (M. VLADOLANU, 
coresp.)

TRACTORUL BR.AȘOV — 
LONUL SAVlNEȘTl *-3 
—13, —11). Succes meritat
oaspetitor. la cacxătul unui 
în care ef au greșit mai d 
în fazele derisr.-e. De reținui 
în setul secund sardele au - < 
dus cu 8-9 Si 12—7. insă n-au 
zistat puternice! reven‘ri a 
Jonuluf. încurajat de o mei. 
activă galerie. Cei mai bun 
învinsă toci : Șafroa. Burus 
Sare. Arbitri : Gh. Viszn și 
RMu’eseu. (C. GRULV. coneso.)

C.SA8.U. SUCEAVA — FXPLO- 
R-tEI MOTORUL BAIA HARL 
3-e (9. 8. 9). vier e mc-ri i 
a surereE^nr. obțlntriă îa 55 de

D.

de 
eo- 
c - 
DO-

Da
r

i sădii en-i.
care

să
tde. Ariatri : V.

(L I

Foto

FEMININ

Dutka — R. 
RADU —

ti'tl'U 
cd

MARE — 
BUCUREȘTI 
ciștigat pe 

care au avut 
mai variat.

I. Manass

TINERII
fUrmare lin oao. 1)

DIN NOU,

Campionatele Naționale de baschet

SURPRIZA DE PROPOBJII
DINAMO ORAOfA - DINAMO BUCUREȘTI 84-83 !

Rezultatele meciurilor desfășu
rate în etapa a V-a a Campio
natelor Naționale de baschet :

MASCULIN

DINAMO I.M.P.S. ORADEA — 
DINAMO BUCUREȘTI 84—83 
(50—43) ! Echipa orădeană a rea
lizat o surpriză de proporții în- 
vingînd pe campionii țării la ca
pătul unei întreceri ..............
aprig disptuate 
pină în ultimul minut de joc. 
începutul a fost favorabil bucu- 
reștenilor, care au condus cu 
18—12 (min. 5) și 24—12 (min. 7), 
dar din acest moment elevii an
trenorilor D. Berceanu și Șt. 
Hupoiti au început o adevărată 
cursă de urmărire, izbutind să ia 
conducerea în min. 13 (35—34),
datorită apărării agresive și ac
țiunilor ofensive îndelung pre
gătite. în continuare, scorul s-a 
menținut strins, iar în ultimul 
minut de joc H. Nicoară a în
scris coșul victoriei (ultimul atac 
al formației Dinamo București 
neputind fi fructificat). Trebuie 
menționat că din rindul oaspe
ți'. ?r doar D. Niculescu și M. Si- 
nevici au evoluat bine,* ceilalți 
comițind greșeli inexplicabile 
pentru experiența lor compctițio- 
nală. Au înscris : Antochi 25, 
Gh. Pascu 17, Șarlă 16, Fodor 8, 
Gellert a. Cristea 8, Nicoară 2 
pentru învingători, respectiv Ni
culescu 25, Siuevici 23, V mereu- 
nu 14. Bărbulescu 8, C.
Uglai 4. V. Constantin 2. 
AL Guță — N. GaL (I.
— coresp.).

echilibrate, 
din primul și

N.

Popa 6,
Arbitri:
GHIȘA

în Divizia A la polo

CAMPIOANA S-A IMPUS LEJER

(Șl) LA CLUJ-NAPOCA
Simbătâ

Di-namovista Irina Vclicu, intr-o fază de atac pe centru, 
prinde blocajul greoi al rapîdistelor 

Foto : Nicolsc PROFIR

________ __ ____ _ avut 
loc două duble intăniri. cootind 
p«Kru etapa a opta fa campio- 
rracul de polo, se+a I :

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — DI
NAMO BUCUREȘTI 4—9 - -
2—1. 1—2, 1—3) și 8—14 
1—2, 4—I). Carnpîcrsu-.a 
lejer ambele partide, 
antrenorai D. Popescu

(4-3.
(1-4. 2-4, 
a faștt tot 
fa care 

__ ________ ___ __  _,_____a rulat 
întregul lot. Au marcat: Colce- 
riu 2+3, Sabău 2+2. Farcaș 1, 
Marc 2(V), Hagiu 3+2, Ionescu 
2+1, ș. Popescu 1+2, Olaru 1+2, 
Balanov 1+1. Georgescu 3, Moi- 
ceanu, Cr. Dau, Șerban, Arde
lean Au arbitrat R. Tîmoc (Cluj- 
N";’W~a) șl D. Paraschivescu 
(București). (Mireca RADU, ce
reau .1

CEISUL ORADEA — 
CONSTRUCȚII T.M.U.C.B

D.

—

c.s.u.
12—10

CONCURS DE
La Casa de cultură din 

s-a desfășurat, în 
organizatorice 

treia ediție 
ției republicane 
„Cupa Matrița-, la care au par
ticipat aproape o sută de con- 
curenți. Intru cit anul viitor acest 
oraș va găzdui finala Campiona
telor Republicane de culturism 
la juniori, această competiție a 
constituit un bun prilej de veri
ficare a capacității organizatorice 
a viitoarelor gazde.

Iată cîștigătorii pe 
juniori mici, 60 kg — 
(CUPROM Baia Marc),

Odor- 
condi- 

excelente, cea 
a competi- 

de culturism

categorii :
A. Varga
65 kg —

ÎN Al DOILEA JOC, SIIAIA MINGI DIIAȘAT
(Urmare din pag. 1) simțind pe- 

ile egalități

de situație, Netedu (în excelen
tă formă) înlăturînd de fiecare 
dată pericolul din fața porții 
sale, steaua își mărește avan
tajul în min. 15 (cînd Sport 
Club se afla în inferioritate 

doi 
K.

Club se afla 
numerică, avînd 
penalizați) prin . ____ , _
jutat de Gliga. Cu un minut 
înaintea primei pauze, la ca
pătul unei acțiuni personale, 
K. Antal ridică scorul la 3—0. 
Repriza secundă, 
chilibrată. dar 
să“ (cu multe 
nalizare, cu 
partea Stelei), 
un singur gol, 
oaspeți care reușesc să redu
că din handicap prin Naghl 
(min. 40). ajutat de Gerculy. 
Ultimele 20 de minute ale în- 
tîlnirii au prilejuit un joc a- 
Prig disputat, purtat în mare 
viteză, fazele alternînd la am
bele porți. Mai întîi au în
scris oaspeții prin același 
Naghl (mm. 43), ajutat tot de

jucători
Antal, a-

mai e- 
„încin-

i» ceva 
și mai 
minute de pe- 
preeădere din 
se soldează cu 
acela înscris de

Gerculy. La 3—2, 
ricolul unei pas 
pe tabelă. Șeaua accelerează 
și punctează încă de două ori, 
prin Cniriță (min. 49). după un 
sprint solitar de la mijlocul 
terenului, și K. Antal (min. 
58), la capătul unei splendide 
combinații cu Herlea, ricicind 
scorul la 
nalizare: 
Becze — 
Trandafir

lyom. Arbitri: N. Enache (Ga
lati) — M. Dinu (București) și 
E. Both (M. duc). (V. PAȘ- 
CANV — ceresp.)

C.S.M VIITORUL GHEOR- 
GHENI — C.S.M. DUNĂREA 
GALATI 7—2 (1—9, 5-0, 1—2).

5—2. Minute de pe- 
34—10. Arbitri: I. 
FI. Gubernu și D. 
(toți din București).

PROGRESUL M. CIUC — 
DINAMO 2—4 (1—2, 0—1,1—1). 
Meci de mare luptă, în care 
gazdele au atacat în. majorita
tea timpului poarta excelent 
apărată de Huțanu, aflat în zi 
foarte bună el intervenind 
salvator în multe rînduri. Di
namo a evoluat bine tactic, 
fruetificînd 4 din acțiunile a- 
vute pe atac. După 
general al 
merita cel 
Minute de 
Marcatori: 
pentru Progresul, re»p; 
Caval, Jumătate, Pisăru,

aspectul 
întîlnirii. Progresul 
puțin un scor egal, 
penalizare: 6—18.
I. Szabo, Todor, 

respectiv
So-

*

STEAUA — ELBA TIMIȘOARA 
94—70 (44—33). Un joc spectacu
los, la care și-au adus contribu
ția jucătorii ambelor echipe. 
Steliștli au trebuit să se întrebu
ințeze serios pentru a întrece o 
formație tînără și ambițioasă. Au 
înscris : Ermurache 1S, Ardelean 
18, Netolițchi 17, Săftcscu 8, Va- 
silică 5, Cristescu 5, Cernat 12, 
Brănișteanu 5, Toader 2, Căpușan 
3. pentru învingători, respectiv 
Bota 20, T. David 13, Scaletchi 
10, Bobroțchi 10, D. Ionescu 6, 
Fried 5, Isaicu 4, Becea 2. Ar
bitri : C. Comăniță — M. Oprea. 
(N. ȘTEFAN ~ coresp.).

BALANfA C.S.U. SIBIU — RA
PID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 121—88 
(55—38). Superiori la toate capi
tolele, sibienii au cîștigat la o 
diferență concludentă în fața unei 
echipe ai cărei jucători s-au 
preocupat mai mult de... deciziile 
arbitrilor. De altfel, Gh. Ghiță 
a și fost sancționat cu fault teh
nic (al doilea din acest campio
nat). Au înscris : Gh. Dăian 36, 
Herbert 27, Munteanu 23, Bretz 
13, Pelger 6, Corui 5, Palhegy 4 
Bleahu 4, Apostu 3 pentru învin
gători, respectiv Popovici 27, Ma- 
rinache 16, Mihai n, Gh. Du
mitru 8, M. Dumitru 4, Șerbă- 
nescu 8, Suciu 6, Ghită 4, Kăscră- 
cea 4. Arbitri : P. Bara — R. 
Vaida. (I. IONESCU — coresp.).

UNP.’ERSITATEA METALUL 
ROȘU CLUJ-NAPOCA _ ACA
DEAUA MILITARĂ MECANICA 
FINA BUCUREȘTI 71—70 (39—34). 
Joc frumos, viu disputat, la un 
pas de a fi pierdut de clujeni, 
care, la scorul de 64—50 (min. 30), 
s-au considerat cîștigători, per- 
mițind oaspeților să se apropie 
pînă la numai un punct dife
rență. Au înscris : Rotaru 22, 
Olpreiean 11, Crăciun 10, Mure- 
șan io, Pintea 8, Pulbere 7, Hnat 
2, Szebestien 1 pentru „U“, res
pectiv Scarlat 19, Braboveanu 19, 
Miulescu 3, Frumosu 6. Nicolae 
6, Birsan 8, Marinescu 6, Panai- 
tescu 3. Arbitri : G. “ - 
Stănciulescu. (M. 
coresp.).

RAMIRA BALA 
I.C.EJ». C.S.Ș. 4 
89—103 (40—45). Joc 
merit de oaspeți, ____ __________
un registru tehnic mai variat. 
Au înscris : Mara 25, Ciocian 19, 
D. Dumitru 8, Natter 7, Florea 
9. Czege 6, Szekely 4. M. Dumi
tra 2 pentru gazde, respectiv 
Ppgonaru 23. Mădirjac 20, Rei- 
senbuehler 14, c. Ioan 15. Mi- 
haieea 1, Păsărică 6. Costin 6 
Grâdișteanu 5. Arbitri : D. Roșea
— M. Coldea. (A. CRIȘAN — 
coresp.).

METALOTEHNICA TG. MUREȘ
— FARUL C.S.Ș. 1 CONSTANȚA 
D5—113 (65—57). Din min. 9 (scor: 
29—29), mureșenii au condus per
manent. Au înscris : Al. Takacs 
37, Chirilă 25, K. Takacs 22, De- 
breczeni 11, v. Pascu 12, Szep 4, 
Lukacs 4 pentru gazde, resnectlv 
Băiceanu 51, Moidoveanu 20, Te- 
cău 18, Spinu 8, Mihăilescu 6 
Cucoș 4, llucă 4, Mănâilă 2. Ar
bitri : FI. Baloșescu — N. Con- 
stantinescu. (C. ALBU — coresp.).

telor și m 
component 
antrenorul 
secundă, jo 
fără a se
succesul cl 
Marina 17, 
Pîrvan-Huț 
tescu 4 p
Enyedi 17, 
12, Veres 
Arbitri : B 
(D. STAN

CHIMIST
— POLIȚEI 
DENTESC 
(34—40). Cu 
revenit la 
Chimistul 
meritată, 1 
în mare m 
de 3 punct 
Manea 23, 
Nițulescu
Chimistul, i 
szlo 16, m; 
Făgărășan 
1. Arbitri : 
A. Columb 
coresp.).

CONSTRI 
— VOINT 
41—77 (20 
du 12, J! 
chelt 5,< 
rusz 
ștefan 20, 
16. Borș 6, 
Fîlip 2. A 
Marin co. 
core so.).

CONTREI 
— VOINT 
(37—33). Li 
afectat văd 
lor, care 
doua în fa 
adversare. 
30, Marin 2 
prescu 6, 
nescu 3 p 
Hînda 29, . 
18, Grecu 
2, Cicio 2. 
D. Petrescu
— coreSD.).

MOBILA 
OLIMPIA 
(26—28). Co 
Szocs 14, 
gazde, r 
rinache 
I. Georgî 
VIDA — co

COMERȚ 
METALUL 
CRIȘUL 83 
cat : JakaB 
raczki 16, 
6, M. Nagy 
pectiv Balo 
Leitner 9, 
8, Puticiu 
M. Hurgoi 
ALBU — co

ii—lt 
fost 
pri-

4-3, 4-1, 4-3)
4—1. 1-3, 4-4). 
med uri atractive, 
portarul orădean Rada a 

primit. între altoie. 3 goluri de 
la mare distanță. In cel de al 
doaea. storul era de *—» In min. 
14. dar Crișul a ratat fa conti
nuare mult. Au înscris : Gordin 
5+5, Fejer 4-2, Costrâș 2+1, 
Bonca 2, Baț, Fărcuță, G. In dig, 
L. indig, pentru gazde, respectiv 
Jianu 4+2, ștefănescu 1+2, Popa 
1+2, Pîrvulescu 1+1, Malecu 3, 
Chîru 2, Mușat. Au arbitrat V. 
Median și A. Gere (ambii din 
București). (Ilie GHIȘA, coFesp.).

(4—3, 
(4—2, 
două 
mut

Si 
Au
In

CeledaMe două întîlnird din a- 
ceastă etiană dublă vor avea ioc 
miercuri și joi : Vagonul Arad — 
Steaua și I.L. Timișoara — Rapid.

CULTURISM
M. Moțoc (Exploatare Metrou 
București), 70 kg — Tr. Jianu, 
peste 70 kg — G. Dragomir (am
bii de la Lie. ind. „Spiru Ha- 
ret“ București) ; din 11 echipe, 
pe primul loc s-a clasat cea a 
Liceului industrial „Spiru Haret“ 
București ; juniori mari, 65 kg — 
V. Ardei (Aurul Baia Mare), 
70 kg — R. Ariton ‘ —
rești), 75 kg — 
80 kg — M. Popa 
Lie. ind. „Spiru 
rești), peste 80 kg — FI. Lupu 
(C.F.R. Iași) ; din 16 echipe par
ticipante, locul întîi a fost ocupat 
de Liceul industrial „Spiru Ha
rd- București ; seniori, 70 kg — 
V. Ardei (Aurul Baia Mare),

76 kg — I. Stroia (Matrița O- 
dorhe), 82 kg — N. Givrgi 
(CUPROM Baia Mare). 88 kg 
—E. Kantor (Tricolor Arad), pes
te 88 kg — P. Ciorbă 
Iași) ; din 17 echipe, pe 
loc s-a clasat Exploatare 
București ; fete, 52 kg — 
szlo (Matrița Odorhei), peste 52 kg 
— E. Giurgi (CUPROM Baia Ma
re) ; perechi : E. Giurgi — N. 
Giurgi (CUPROM Baia Mare).

-------------------

R.

P.

E.

(RaDid Bucu- 
G. Dragomir, 
(ambii de la 
Haret“ Bucu-

(C.F.R. 
primul 
Metrou 
E. La

AD'ÎISKTPHH Df STAI LOTO PROSOSPOPl INFORMEAZĂ

KALA LOTO 
DIN 30 OCT. 
extragerea I :
50 62 10 71 80
rea a II-a : 6
67 39 38 57 88
a IlI-a 53 2
26 36 83 61 23
a IV-a : 37 63
52 71- 88 29 77

EXTRASE
EXCEPȚIO-
TOAMNEI"

extragerea a V-a : 71 38 
41 17 72 : extragerea a VI 
3 26 18 13 89 37 : extrage 
a Vil-a : 76 31 75 40 69

1938.

Fond total de ciștiguri : 
1.135 644 lei

• REZULTATELE CON
CURSULUI PRONOSPORT 
DIN 30 OCTOMBRIE
Atalanta — Bologna 1 ; Cesena
— Napoli 2 : Fiorentina — To
rino 1 : Internazionale — Ro
ma 1 : Juventus — Milan x : 
Lazio — Como x : Lecce — 
Pisa 1 ; Pescara — Verona x ; 
Sampdoria — Ascoli 1 : Bar
letta — Brescia x : Cremonese
— Genoa 2 : Licata — Bari 
2 ; Padova — Messina 1. Fond 
total de cițtiguri : 1.911.408 lei.

RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI — 
UNIVERSITATEA C.S.Ș. VIITO
RUL CLUJ-NAPOCA 51—71 (16—
37). 0—14 (min. 5), 8—33 (min.
17), iată cum a evoluat scorul 
datorită jocului agresiv în apă
rare, rapid și precis în atac din 
partea campioanelor, dar și exas
perantelor ratări și greșeli de 
tehnică ale feroviarelor, a căror 
prestație ridică semne de între
bare asupra calității antrenamen-

A.S.A. Tg. Mureș, C.S.M. Cluj- 
Napoca, C.S.M. Bistrița, ca să 
nu le enumerăm decît Pe cele 
mai importante.

Dar iată rezultatele tehnice în
registrate: cat. 60 kg, total : 1.
PAUL TOROCZKOI (Steaua) 262,5 
kg, 2. Dan Morar (Vagonul Arad)
257.5 kg, 3. Romulus Utvineantu 
(Steaua) 240 kg ; smuls : 1. 
roczkoi 115 kg. 2. Morar 115 
3. Daniel La jos (A.S.A Tg. 
reș) 107,5 kg ; aruncat : 1. 
roczkoi 147,5 kg, 2. Morar : 
kg. 3. Utvineantu 135 kg :
67.5 kg : 1. VICTOR ROȘU 
na-mo Buc.) 307,5 kg, 2. Gigi 
dan (A.S.A Tg. Mureș) 285 
3. Florin Popa (Vagonul Arad)
272.5 kg ; smuls : 1. Eugen Chivu 
(Meoan*;ea Bistrița) 140 kg, 2. 
Roșu 137,5 kg. 3. Iordan 125 kg ; 
aruncat : 1. Attila Feri (Stear a)
177.5 kg frec, n.), 2. Roșu 170 kg, 
3. Iordan 160 kg ; cat. 75 kg : 1 
ANDREI SO CĂCI (Dinamo Buc.) 
340 kg. 2. N’colae Nitu (Steava> 
320 kg. 3. Mircea Bîrzan (C.S.M. 
Bistrița) 320 kg : smuls : 1. Socaci 
150 kg. 2. Bîrzan 14o kg. 3. Gigi 
Secan (Rapid Buc.) 135 kg : a- 
runcat : 1. Socaci 190 kg, 2 Nltu 
185 kg. 3. Secan 180 kg ; cat. 82,5 
kg : 1. CRISTIAN OPREA (Olim
pia Buc.) 350 kg 2. Ionel Micu 
(Olimoia Buc.) 332.5 kg. 3 Tibe- 
rlu Karaffa (C.S.M. Bistrița) 330 
kg (rec. Iun. II) : smuls: i O- 
prea r60 kg. 2. Petre Beeheru 
(Steaua) 15b kg, 3. Kanaffa 145 
kg : aruncat : 1. O-'rea ’00 kg. 2. 
Micu 187,5 kg, 3. Karaffa 185 kg

DRAGOȘ 
Buc.) 350 
(Rapid Buc 
Brindescu ( 
smuls : 1. I 
colae Oslae 
kg, 3. Briind 
1. Stănică 1
3. Brindescu
1. VASILE 
Buc.) 362,5 
(St. Roșu 
Adrian Mat 
360 kg ; sm
2. Mereuță
kg ; arunca 
kg. y-^iiute 
195 ca
xanBku k 
Napoca) 365 
ka (Clujana 
Stănîlă (Ele 
315 kg : sm
2 Gyurka 1 
kg : aruncat 
2. Gyurka 1 
kg : cat. +1 
VISKI (C.S.
kg. La acea 
lea concure 
(Olimpia B 
încercări la
șlnd din co 
..aruncat" 
clasîndu-se 
(L. Viski a 
menționat.
du-se barem 
și 182.5 la 
acordat 
tegor’el.
tor al coho

Tă-
• kg, 
Mu-
Td-

142,5 
cat 
(Di- 
Ior- 
kg,
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Ieri, in etapa a 11-a
Mt JIUL CIȘTIGA DOUA

un nou
OFIR
zare a 
j către 
repriza 

rat, dar 
moment 
înscris : 
ianu 12, 
2, Cris- 
espectiv
Dragoș

Kiss 6. 
Butuc.

VILCEA 
TL STU-

77—G3 
I. Moise 
echipei, 
victorie 
mtribuit 
1 coșuri 
marcat: 
‘SCU 21, 

pentru 
h7, La- 
țchi 11, 
asilescu 
eseu — 
.NU —

ARAD 
JREȘTI 
: Blîn-

igănaru 
ianu 6, 
1 — L. 
IU —

rANTA
72—85 

:nță a 
gazde- 

iriza a 
îlor lor 
Jioman

6, O- 
J, Ivă- 
spectiv 
enihart 
Vrapciu 
trga — 
MBERG

51—74 
mu 16, 
'’.e la 

. Ma- 
itri : 
sana

ONTA 
mar-
Pod- 

-Mate 
;, res- 
; 1-0, 
tundra 
rbitri : 
\ (C.

: 1.
IdniDia

Vlad 
Florin 
10 kg; 
2. Ni- 

160 
uncat: 
80 kg, 
0 kg : 
ldimoiia 
Șuteu 

?. 3.
Arad) 
65 kg, 
ju 160 

202.5 
date' *
ALl
CluiT

Gyur-
Gelu 

șoana) 
70 ' 
blă

a Diviziei B
Wlliii............. .lullllllllllllllllllllililllllll.
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*i
kg
135 
kg, I

PETROLUL PIERDE
PUNCTE LA BRAȘOV, 

UNUL ACASÂ!

GAZDELE - IN OFENSIVA CONTINUA
C.S.M. Suceava — Gloria Buzău 2—0 (0—0)

SUCEAVA, 30 (prin telefon). 
Conform așteptărilor, gazdele au 
avut inițiativa in joc încă din 
primele minute și ar fi putut 
deschide scorul destul de repe
de și spectaculos. Mai întîi, în 
min. 5, cînd la puternicul șut 
al lui Sfrijan, din marginea ca
reului advers, mingea s-a dus la 
încheietura barelor. Apoi, în 
min. 8, la o „foarfecă" din ca
reu a lui Gafencu, dar Lazăr a 
fost la post. Peste alte două mi
nute, M. Leța a trimi3 din unghi 
pe lingă portarul buzoian, prea 
încet însă și un fundaș a rezol
vat ușor o fază ce părea foarte 
critică. Periculozitatea acțiunilor 
de atac, în pofida dominării 
gazdelor, a scăzut însă treptat, 
sucevenii complicîndu-se, întirzi- 
ind sau greșind pasele decisive 
în plus, înaltul Radu s-a dove
dit prea rigid pentru combinați
ile pe spații mici. Abia în min. 
40 tot Leța va relua, cu capul, 
din plonjon o foarte bună cen
trare de pe stînga, dar și atunci 
în brațele portarului. Oaspeții — 
mizînd pe un egal — s-au apărat 
grupat, contraatacurile lor (excep
ție min. 17) dovedindu-se firave.

Imediat după reluare, la o im
petuoasă intrare in careu a lui 
Susanu, Leța a fost din nou la 
un pas de gol, Lazăr — ieșit — 
respingînd In extremis. Feste fi 
minute, inevitabilul se produce 
Ia o deschidere perrectă (Gafen
cu), LEȚA trlmițind pe lingă 
Lazăr în poartă : 1—0. Continua 
ofensivă a localnicilor a fost pe 
punctul de a-șl anula strădaniile 
în min. 62, dar o excelentă cen
trare de pe dreapta a fost re
luată, din careul mie, de Chivu 
pește „transversală". In min. 71, 
Leța a fost fauitat în careu, pe- 
naltyu! acordat fiind transformat 
de ȘUMULANSCtH : 2—0.

A arbitrat P. Cadar (Brașov).
C.S.M.: Șerban — M1RONAȘ, 

Gălușcă, CRISTESCU, BALȚIG - 
Gafencu, M. LEȚA, * ’
Păluș, Sfrijan (mia. 
NU), I. Radu (min. 
lanschi).

GLORIA: LAZAR 
Mircea, TULPAN. ROȘU 
dafir, Chivu (mm. 67 
URSA, Marcu — N. Mihai, 
Ion.

BULJGA —
46 SUSA-

52 Șumu-
Ivana, 

— Tran- 
Ursică), 

V.

George ROTARU

OASPEȚII - REZULTAT EGAL PE TERENUL LIDERULUI
Petrolul Ploiești — F.C.M. Progresul Brăila 1—1 (0—0)

PLOIEȘTI, 30 (prin telefon).
Aproximativ 10.000 de spectatori au 
urmărit o partida tranșantă, viu

SERIA A Il-a

în care F.C.M. Fro- 
evoluat, ca de fiecare

disputată, 
greșul a 
dată (cînd a reușit să «smulgă

UNII RATEAZĂ, CEILALȚI MARCHEAZĂ 
Tractorul Brașov — Jiul Petroșani 0—1 (0—0)

BRAȘOV, 30 (prin telefon).
Derbyul seriei a If-a 'desfășurat 
într-o organizare ireproșabilă) a 
opus pe fosta divizionară A 
(Jiul), uneia dintre cele mai bu
ne echipe din eșalonul secund. 
Și cele două combatante 
oncxrat cărțile lor de vizită, 
tîlnirea desfășurindu-se la 
superioare, cu multe faze 
bile la cele do-uă po-rți. iar 
'mai clare din. prima 
s-au derulat în min. 3, cînd ata
cantul Glăvan a șutat, imprecis 
însă, din apropierea porții lui 
Boitor, și în min. 37, cînd Han- 

. drea a reluat, cu cap.ul, dar Ne- 
grilă a reușit să „scoată", tot cu 
capul, de lâ linia porții un gol 
ca și făcut. De partea cealaltă, 
raidurile lui Cojocaru și Henzel 
au creat panică în careul lui 

Pesioatru, care a fost obligat să 
intervină salvator în min. 27, la 
un șut extrem dc periculos al 
lui Henzel.

După pauză, jocul se va des
fășura, în marea majoritate a 
timpului, în jumătatea de teren 
a pețroșenenilor. Echipa brașo- 
veană 
plumb, 
acțiuni

și-au 
în - 

cote 
nota- 

__ cele 
repriză

a atacat cu vigoare și a- 
construind o mulțime de 
periculoase. înscrierea go-

lului părea iminentă, dar în min. 
55, 60 și 67 portarul Boitor a ă- 
vut intervenții salutare la șutu
rile foarte pericuioa.se ale lui 
Beleaua, Moșoman și Anghel. Și 
cum șe întîmplă de atâtea ori în 
fotbal,' cînd unii îateazâ, ceilalți 
marchează, așa s-a întâmplat și 
în această partidă 
min. 79, la unul 
cornere ale Jiului, 
mis balonul in careu,
Pescaru a ieșit neinspirat și CO
JOCARU a reluat, cu capul, în 
plasă : 0—1. In ultimele mi-nute. 
jucătorii de la Tractorul au for
țat cu toate liniile egalarea, dar 
lipsa de luciditate i-a împiedicat 
să o obțină.

A arbitrat D. Bolîntiș 
rești).

TRACTORUL : Pescaru 
ghel, Goran, Dumitrescu, 
ȘAN — Moșoman, Manta 
24 Ghioane), HAND REA 
van, FL. VASILE, Beleaua (min. 
76 A. Vasi'le).

JIUL : BOITOR — NEGRILA,
SEDECARU, Florescu (min. 68 
Bălan), Dodu — Cristea, Udrică 
(min. 76 Ceacusta), TIMOFTE, 
Băltaru — COJOCARU, Henzel.

. ..

derby. In 
din puținele 
Băltaru a tri- 

portarul

(BUCU-

— An- 
MURE-

(min.
— Glă-

MECI FĂRĂ... SARE Șl PIPER
Metalul Mangalia — Dunărea Călărași 0—0

MANGALIA, 30 (prin
Partidă tipică de Divizia 
pută și desfășurată în

telefon).
B. înce- 
cea mai

SERIA A IlI-a

mare parte sub deviza: „victorie 
acasă, eșec în deplasare". Cre- 
zînd total în valabilitatea aces-

DESPRINDERE DUPĂ PAUZĂ 
Armătura Zalău — Strungul Arad 2—1

ZALĂU, 30 (prin telefon).
Meci dominat de gazde, care din 
primul minut și-au 
versarij în propriul teren. Per
manenta mișcare în atac a luia 
Floricel, Păturică și Melnic, spri-“ 
jiniți de „dispecerul" Naghi și 
de inimoșii Toth și Anton, a 
creat nenumărate breșe în apă
rarea Strungului. Oaspeții, cu 
Petrescu la „serviciu", au inițiat 
cîteva acțiuni periculoase, dar 
destul de repede destrămate de 
adversari. Ocaziile echipei locale 
s-au consumat în min. 2 (Naghi 
— „cap" din 2 m, Clipa respinge 
in extremis), min. 8, 21 și 27 (șu
turi puternice ale aceluiași Naghi, 
de puțin „alături"), min. 31 (Mu- 
rar șut afară din 14 m). 
plină dominare a gazdelor, 
min. 39, oaspeții ripostează 
contraatac prin Petrescu, dar, 
la 6 m, acesta irosește o bună 
ocazie de a deschide scorul.

Repriza secundă are același 
aspect, cu formația gazdă la ti
monă. Astfel. în min. 51, MURAR, 
cu 
își

masat ad-

In 
în 
pe 
de

un șut puternic, de la 14 m, 
aduce echipa în avantaj :

(0-0)
gazdele insistă1—0. După gol, _

și mai mult și în min. 68, Ia o 
„indirectă", din suprafața de 
16 m, reușesc mărirea avantaju
lui prin MARTA, care cu un șut 
puternic și plasat îl învinge din 
nou pe Clipa : .2—0. Contrar 
cursului jocului, în min. 77, „in
sistentul" Petrescu, după o cursă 
impetuoasă pe dreapta, centrea
ză din viteză și SĂLAGEAN, 
singur în careu, lovește cu capul 
mingea, care se duce sub „trans
versală" ; 2—1. Pînă în final, ta
bela de marcaj nu mai suferă 
nici o modificare, cu toată in
sistența gazdelor.

A arbitrat M. Rus (Dej).
ARMATURA : Alexe — TOIIL 

Petrean, Marta, ANTON — Mu- 
rar, NAGHI, Preda 'min. 76 Co- 
lesniuc) — Floricel (min. 
maș), Păturică. MELNIC.

STRUNGUL : CLIPA - 
Pîrvu, STREDIE. Ujvari 
HALACHE. Bolborea, 
(min. 57 Riviș), Sălăgean — Ghi- 
țaș (min. 40 Ficu), PETRESCU.

56 Ar-
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- MI- 
^Sllner

Alexandru POPESCU
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Metalul Bocșa — Unirea Alba Iulia 3—1 (1—0)
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kg.
stil
De

mtrîs"

!5

s-a
al ca-
âștiigă-

I
I
I
I

BOCȘA, 30 
fost un meci 
mai vedem, 
total inutile, 
fracționat, în 
tacolul lipsind __ ______ ,___
Gazdele au meritat victoria, în- 
trucît, fiind avide de puncte, au 
știut mai bine ceea ce vor și, 
în consecință, ți 
mai bine jocul. Cele mai clare 
ocazii din prima narte au fost 
consemnate în min. 4 (Sandu 
șutează peste poartă din apro
piere) și în min. 12 (șut pericu
los al lui Portic de la 18 m).

(prin telefon). A 
cum nu am vrea să 
cu multe durități, 
jocul fiind adesea 
aceste condiții spec- 

cu desăvîrșire.

și-au organizat

Totuși, în min. 30, la o ezitare 
a întregii apărări a formației 
zitatoarc, OTIMAN profită și 
scrie ; 1—0.

In repriza secundă, jocul 
îndîrjește (în sensul rău al 
vîntului). gazdele se arată dor
nice de a-și mări avantajul pe 
tabela de marcaj. în timp ce 
oaspeții tind să păstreze scorul! 
(căci, în atac. ei. practic, n-au 
contat). Formația din Alba Iulia 
a fost văduvită, ce-i drept, de 
aportul lui Țălnar (min. 55). a- 
cesta părăsind terenul acciden
tat, în urma unei intrări dure

vi- 
în-

se 
cu-

Petrolului prețioase puncte), bine 
la Ploiești, în compania lideru
lui seriei, cucerind un punct 
meritat, mal cu seamă dacă ți
nem seama că, din min. 80, oas
peții au jucat în „zece", prin 
eliminarea Iui V. Radu, pentru 
injurii aduse aroitruiui.

Meciul a început In obișnuita 
notă de tatonare, fiecărei com
batante fiindu-i, parcă, frică să 
se apropie de o tarta adversă. In 
min. 13, Cr. Ene nu-1 poate în
vinge pe Brătianu de la 8 m. 
Jocul „curge" intre cele două 
careuri de 16 m, ambele apărări 
fiind la post, astfel că in aceas
tă primă repriza nu mai putem 
nota decit faza din min. 28, cînd 
V. Radu este deposedat în ulti
ma clipă de Pana't

După pauză, asnentul jocului 
se schimbă în totalitate: ploieș- 
tenii atacă continuu, biăilenli se 
anără cu îndirțite. iar in min. 61 
Iftodi scoate de pe linia porții 
„capul" lui Manea, in min. 65, 
bucurie in tabăra gazdelor : O. 
Grigore șutează senzațional de 
Ia 25 m, Brătianu nu poate reți

ne și mingea respinsă de el este 
reluată in plasa, de la 3 m, de 
CR. ENE: 1—0. Gazdele atacă în 
continuare, dar brăilenii devin 
mai periculoși pe contraatac și 
în min. 74 se produce egalarea : 
nTIRIșCA execută impecabil o lo
vitură liberă de ia 20 m, Jipa ră- 
mînind fără replică :1—1. Final de 
partidă viu disputat; ploieștenii 
înscriu in min. 88 prin Negoiță, 
dar golul este anulat pe drept 
de arbitru, atacantul ploieștean 
aflindu-se într-o flagrantă pozi
ție de ofsaid.

A arbitrat A. Strctea ’(Oraș 
Dr. Petru Groza).

PETROLUL : Jipa — Popa, PI
TULICE, Ștefan (inin. 30 Nltă). 
Panait — MOCANU, O. GRIGO- 
RE, Hîncu — I. Nicolae, Cr. Ene 
(min. 80 Negoiță). MANEA.

F.C.M. PROGRESUL : BRATIA- 
NU — Rusu, Coman, DARIE, 
SANDU — Pascu (min. 72 A. 
Marin), TTTIRIȘCA, Iftodi — V. 
Radu, Stamate (min. 06 Cața- 
roș), Glonț.

Pavel PEANA

naș (min. 35, din H m), Ov. 
Marcu (min. 47).

POIANA CÎMPINA — UNIREA 
FOCȘANI 1—2 (0—0): Cojocaru
(min. 85, din 11 m), respectiv 
Chiriță (min. 65 și 80).

Relatări de la R. Alexandrescu, 
C. Burghelea, I. Diaconu, C. E- 
nea C. Nour. T. Ungureanu, C. 
Popescu.

1. PETROLUL 11 6 4 1 18- 6 16
2. CSM Sv. 11 6 2 3 18-12 14
3. Gloria Bz. u 7 0 4 16-11 14
4. Progr. Br. 11 6 1 4 18- 8 13
5. „Poli" Iași 11 6 1 4 17-11 13
6. Steaua Mizil 11 6 1 4 14-11 13
7. FEPA ’74 11 5 2 4 15-10 12
8. Un. Focșani 11 6 0 5 14-13 12
9. Met. Plopeni 11 5 1 5 13-10 11

10. Ceahlăul 11 5 1 5 15-15 11
11. CFR Pașcani 11 4 2 5 12-11 10
12. Poiana 11 4 2 5 10-13 10

13-14. Șiretul 11 4 2 5 9-16 10
CS Botoșani 11 4 2 5 11-18 10

15. Delta 11 2 4 5 13-19 8
16. Aripile 11 3 2 6 12-20 8
17. ASA Expl. 11 3 1 7 10-20 7
18. Prahova 11 3 0 8 5-16 6

STEAUA MIZIL — A.S.A. EX
PLORĂRI CÎMPLLLNG 3—0 
(1—0): Gruia (min. 21), Butoi 
(min. fiz) șl Goia (min. 71).

FEPA ’*4 BlRLAD — METALUL 
PLOPENI 2—0 (2—0): Marcu
(min. 5) și Anton (min. 23).

F.C.M. DELTA DINAMO TUL- 
CEA — ȘIRETUL PAȘCANI 1—1 
(1—0): Diamandi (min. 14, din 11 
m). resoectîv Krech (min. 72).

C.F.R. PAȘCANI — ARIPILE

BACAU 3—0 (1—0): Luca (min. 
19 și 51) și I. Rotaru (min. 837-

POLITEHNICA IAȘI — PRA
HOVA C.S.U. PLOIEȘTI 3—0 
(1—0): Paveliuc (min. 17), Șertov 
(min. 49) și Kereszi (min. 75, din 
11 m).

C.S. BOTOȘANI — CEAHLĂUL 
p. NEAMȚ 3—2 (3—1): State
(min. 6), Șurubaru (min. 17% 
Sandu (min. 31), respectiv Miro-

ETAPA VIITOARE (duminică 6 
noiembrie) : A.S.A. Explorări 
Cîmpulung — F.C.M. Delta Di
namo Tulcea. F.C.M. Progresul 
Brăila — C.F.R. Pașcani, Aripile 
Bacău — Steaua Mizil, Unirea 
Focșani — Petrolul Ploiești, Me
talul Plopeni — Poiana Cîmpina, 
Ceahlăul P. Neamț — F.E.P.A. 
’74 Birlad, Șiretul Pașcani — 
Politehnica lași. Gloria Buzău — 
C. s. Botoșani. Prahova C.S.U. 
Ploiești — C.S.M. Suceava.

tei reguli, gazdele au atacat în 
trombă din primul pină in ulti
mul minut. In min. 7, Carasto- 
ian centrează, iar Sbîrcea reia 
milimetric pe lingă poartă; in 
min. 9, Carastoian trimite cu 
capul, de la 8 metri!, în brațele 
portarului; min. 15, „cap" Dinu 
la vinciul porții, dar Toma 
„scoate" spectaculos. In min. 28, 
notăm cea mai mare ocazie a 
meciului: Dinu șutează în bară, 
iar Bănică reia peste poartă de 
la numai cițiva metri.

Repriza secundă avea să ac
centueze această impresie de 
„sens unic"„ Năstase șutind pu
ternic de la 14 m, în chiar pri
mul minut al reluării jocului, iar 
Carastoian expediind, cu capul, 
de la cițiva metri, o centrare ve
nită de pe dreapta. Din nou mo
ment de mare tensiune în min 
60, cînd centrarea lui Crăciuuea- 
nu trede... în revistă pe toți cei 
20 de jucători masați în careul 
călărășean. Numai că, se știe,

socoteala din tirg nu se potri
vește întotdeauna cu cea... de a- 
casă, această salbă de ocazii de
venind cu trecerea timpului un 
nesfirșit lanț de ratări. Să nu se 
înțeleagă insă că oaspeții s-au 
mulțumit să stea doar „în caze
mată". Au atacat șl ei pericu
los de citeva ori prin Stanca, 
dar... Finalul jocului, ca șl cele
lalte minute dinainte, găsește 
gazdele în zona porții adverse. 
Dar fără efect.

A arbitrat T. Badea (Bucu
rești).

METALUL: Nicolae — Cășu- 
neanu, TURCU, Dinu, Biciu — 

MIHAI. NASTASE (min. 62 isaic).
Sbîrcea (min. 38 IORDAN) — 
CRACIUNEANU, Carastoian, BĂ
NICĂ.

DUNĂREA: TOMA — Ișacof, 
MARIN, BOGATU, zamfir — 
Petre, Ștefan, Mușat, Banu 
Farin, STANCU.

Sorin SATMAR1

CHIMIA RM. VILCEA — F.C.M. 
CARACAL 3—0 (3—0): Guda
(min. 12 și 22) și Marin (min. 33, 
din 11 m).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
I.C.l.M. BRASOV 2—0 (2—0): Ca- 
lafeteanu (min. 22) și Firăneseu 
(min. 37).

DACIA PITEȘTI — MINERUL 
MOTRU 3—2 (2—1): Oiță (min.
2), Toma (min. 9), llinca (min. 
55), respectiv Suiceanu (min. 36), 
Șișcă (min. 89).

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ 
— C. S. TÎRGOVIȘTE 1—0 (0—0): 
Fanici (min. 82).

SPORTUL „30 DECEMBRIE" — 
A. S. DROBETA TR. SEVERIN 
2—i (2—0): Prodan (min. 10), V. 
Dumitru (min. 44), respectiv Da
vid (min. 85).

METALURGISTUL SLATINA — 
GAZ METAN MEDIAȘ 1—1 (0—0): 
Mladin (min. 85), respectiv Fățan 
(min. 65).

PANDURII TG. JIU — META
LUL MIJA 3—0 (1—0): Gheorghc 
(min. 12), Gugu (min. 46) Și 
Băluță (min. 58).

Relatări de la T. ștefănescu, 
N. Enache. Gh. Botezau, P. Ra-
du. D. Mihail, 
Giomoiu.

L. Băloi și P.

1. JIUL 11 7 2 2 16- 5 16
2. Electromureș 11 6 2 3 15-14 1<
3. Dacia Pitești 11 6 1 4 14-10 13
4. Electroputere 11 6 0 5 15- 9 12
5. Chimia Rm. V. 11 5 2 4 14- 8 12
6. Tractorul 11 5 2 4 16-14 12
7. Sp. „30 Dec." 11 5 1 5 10- 8 11
8. Metalurgistul 11 5 1 5 17-15 11
9. Pandurii 11 4 3 4 9-14 11

10. AS Drobeta 11 5 0 6 22-15 10
11. FCM Caracal 11 5 0 6 18-19 10
12. Met. Mangalia 11 4 2 5 15-16 10
13. ICIM Brașov 11 5 0 6 11-13 10
14. Gaz Metan 11 4 2 5 15-18 10
15. Dunărea CI. 11 4 2 5 13-22 16
16. CS Tîrgoviște 11 4 1 6 9-14 9
Î7. Metalul Mija 11 4 1 6 9-17 9
18. Minerul Motru 11 4 0 7 10-17 8

ETAPA VIITOARE (duminică 6
noiembrie): Metalul Mija — Me
talurgistul Slatina. I.C.l.M. .Bra
șov _ Dacia Pitești, Minerul Mo- 
tru — Pandurii Tg. Jiu, Dunăre- 
Călărași — Electroputere Craiova, 
F.C.M. Caracal — Metalul Man" 
galia, A. S. Drobeta Tr. Severin 
— Chimia Rm. Vilcea. Gaz Metan 
Mediaș — Tractorul Brașov, C. Ș. 
Tirgoviște — Sportul „30 Decem
brie". Jiul Petroșani — Electro- 
mureș Tg. Mureș.

a lui Scullci (cele două schim
bări ale oaspeților fuseseră epui
zate). Gazdele, mai perseverente 
in atac, au reușit să mai Înscrie 
de două ori, prin SCULICI (min. 
59 — din penalty, acordat in
urma unui rault in careu comis 
asupra lui Marian) și PORTIC, 
in min. 80, cînd Duță a insistat 
la o minge ce părea pierdută. 
In finalul meciului (min, 89), 
BOCA ii „execută" pe Iova, prin- 
tr-o lovitură liberă de la 18 m: 
3—1.

A arbitrat M. Ionescu (Tîrgo- 
viște).

METALUL : Iova — SANDU 
(min. 64 Dogan), Banu, Sculici, 
Laioș — Neagu, Talpeș. PORTIC 
— Petrică (min. 75 DUȚA), OTI
MAN, Marian.

UNIREA : Căian — Lăcătuș, 
Grozavu, Moldovan, Dumitru — 
Tril, TIMAR. Mitracu (min. 49 
BOCA) — Țălnar, Bodl (min. 46 
Handrea); Popa.

Râzvan TOMA

U. T. ARAD — CHIMICA TtR- 
NAVENT 3—1 (1—0): Popescu 
(min. 43), Negrăn (min. 54), 
Hirmler (min. 60). respectiv Măr- 
gineanu (min. 55).

GLORIA BISTRIȚA — GLORIA 
REȘIȚA 7—0 (3—0): Pîrvu (min. 
5), Florea (min. 29, 43 și 78),
Trimbițaș (min. 65 șl 75) și Ro
man (min. 85).

C.S.M. REȘIȚA — MINERUL 
CAVNIC 3—0 (1—0): Plăvițu (min. 
23), Cr. Alexandru (min. 49, din 
11 m) și Mărgineanțu (min. 70).

DACIA MECANICA ORAȘTÎE 
— OLIMPIA SATU MARE 1—0 
(0—0): Vesa (min. 64).

F. C. MARAMUREȘ BAIA MA
RE — A. S. PAROȘENI VULCAN
3— 0 (1—0): Tulba (min. 19, din 
11 m, și min. 82) și Roatiș 
(min. 75).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOARA
4— 2 (3—0): Trăistaru (min. 10,
34 și 85). Pascu (min. 18). res
pectiv Rotariu II (min. 50 și 88).

C.F.R. TIMIȘOARA — AVINTUL 
REGHIN 1—0 (0—0): Dud aș
(min. 70).

Relatări de ia o. Berbecarti, I. 
Toma, P. Fuchs, I. Siminie, O. 
Neneș, I. Crețu și șt. Marton.

Minerul Cavnic — Politehnica Ti

1. U. T. ARAD 11 9 0 2 29- 9 18
2. „Poli" Tim. 11 8 1 2 25-11 17
3. Olimpia S. M. 11 7 2 2 23- 9 16
4. Armătura .11 7 0 4 13-11 14
5. Gloria B-ța 11 6 1 4 26-12 13
6 ASA Progr. ld 5 2 4 15-14 12
7. Unirea A. I. 11 5 1 5 23-20 11
8. CSM Reșița 11 5 1 5 14-13 11
9. FC Maram. îl 4 2 5 17-12 10

10. Chimica 11 5 0 6 15-15 10
11. CFR Timișoara 11 4 2 5 15-16 10
12. Strungul 11 3 4 4 9-12 10
13. Min. Cavnic 11 4 1 6 12-19 9
14. Dacia Orăștie 11 4 1 6 7-18 3
15. Metalul Bocșa 11 3 2 6 10-21 8
16. Gloria Reșița 11 4 0 7 14-27 8
17. AS Paroșeni 11 3 1 7 8-20 7
18. Avîntul Reghin 11 2 1 8 7-23 5

ETAPA VIITOARE (duminică 6
noiembrie): A.S.A., Progresul Ti-
mișoara — Gloria Bistrița. Uni-
rea Alba Iulia — C.S.M. Reșița,

mișoara, Cnimica Tîrnăveni — 
Metalul Bocșa. Av intui Reghin — 
U. T. Arad, Strungul Arad — 
C.F.R. Timișoara, Gloria Reșița 
— Dacia Mecanica Orăștie, A. S. 
Paroșeni Vulcan — Armătura 
Zalău, Olimpia Satu Mare — 
F. C. Maramureș Baia Mare.

I SE PUN ÎN VÎNZARE BILETELE 
PENTRU MECIUL ROMÂNIA - GRECIA

ȘTIRI
Biletele de intrare la meciul 

de fotbal dintre echipele 
României șl Greciei, din ca
drul preliminariilor Campio
natului Mondial, care se va 
disputa miercuri 2 noiembrie 
pe stadionul Steaua, de la ora 
14,30 se pun în vînzare înce- 
nînd de astăzi la casele de 
bilete de la stadioanele 
August", 
Rapid.

• MÎINE, începînd de la ora | 
15, stad4onul Giulești va găzdui < 
o atractivă . partidă amicală in- ' 
ternațională, fată în fată aflîn- [ 
du-se echipele Rapid și Lokomo- ( 
tiv Huse. 1

In ziua meciului, casa de 
bilete de la stadionul Steaua 
va fi închisă.

Pentru această partidă sînt 
valaoile numai legi ti mâți ile- 
abonament de culoare roșie, 
verde și
C.N.E.F.S.,
1988. cele de culoare gri în
soțite de tichete.

• DE LA F.R.F. Partida F. Cw ; 
Bih t — Victoria București, din ' 
cadrul etapei a 12-a a Diviziei A i 
de fotbal, se va disputa în ziua ( 
de 4 noiembrie, de la ora 14.

eliberate de 
viza pe anul

gri 
cu.23

Steaua, Dinamo și

pericuioa.se


VICTORII ALE ECHIPELOR NOASTRE IN COMPETIȚIILE
EUROPENE DE HANDBAL MASCULIN

DINAMO BUCUREȘTI - ETI BISKUILERI SPOR KULOBU 27-16 RECORDURI MONDIALE Df JUAIODI l\ CICLISM

(Urmare din pap. 1)

mai nutin eficiente, pentru ea 
pe măsura scurgerii timpului 
de ioc din prima repriză atit 
atacul, dar mai ales apărarea, 
să detună eea! sau aoroape 
egal dp productive. Iar cînd 
— ascultînd de indicațiile tac- 
tice — mingea a început să cir
cule cu viteză si precizie, scorul 
a luat proporții, ceea ce le-a 
permis dinamovistilor «ă-si 
arate adevărata da să euro
peană în rindul formațiilor de 
club fin paranteză amintim 
că aprecierea aparține atit 
antrenorului Principal al oas
peților cit si celorlalți mem
bri ai delegației turce*.

După pauză, deci dinamovistii 
și-au arătat adevărata forță de 
joc desprinzindu-se la 7 go
luri (min. 43) ta 10 (50) șl. 
chiar, la 12 (min. 53, 57 și 58). 
Aceasta pentru că viteza ac
țiunilor ofensive a crescut sim
țitor neridittnd permanent 
apărarea adversă. pen
tru că Ion Mocanu a efectuat 
pătrunderi subtile in defensiva

POLITEHNICA TIMIȘOARA - MAS NEA ELVEȚIA 31-19
(Urmare dm pap. I)

tat la goluri dlr. faze foarte 
frumoase șl rapide, de finețe 
sau în forță, semnate Matei, 
Tudor sau fante, tn timp ce de 
la oaspeți Kiricos, Zahacos sau 
Vareltzis s-au străduit să men
țină diferența la cel mult 4 sau 
5 puncte. în repriza secundă, 
jocul a crescut în dinamism, 
„duelul" atacurilor și contra
atacurilor s-a întețit și am vă
zut pe Dragos Dobrescu mar- 
eînd o serie de trei goluri, ca

CAMPIONATUL DE RUGBY
(Urmare din pag. I)

pioane. care a lăsat impresia 
că e pregătită să facă un 
joc... mare. O fază lungă, cu 
Coman Rădulescu. Murariu, 
Ciorăscu, Oroian, C. Florea îl 
pune pe ultimul în situația de 
a înscrie un prim (din păcate 
singular) eseu și 0—4. Reac
ția dinamovistă e insuficient 
de coordonată și Steaua va 
puncta din nou prin Ignat din 
Lp.: 0—7. FI. Ion ratează în 
două rîndutt din situații favo
rabile (l.pj, o dată trimițînd 
balonul în bară, de la 30 m 1 
Două grămezi la 5 m de butul 
stelist (Bucan chiar la 1 me
tru...) anunță, parcă. reviri
mentul echipei „alb-roșilor". 
Doja împinge jocul înainte și 
Fi. Ion înscrie de două ori 
din Lp.: 6—7,

După pauză. începe să se 
contureze o superioritate a e- 
chipei mal ambițioase (Dina
mo) tonul dîndu-1 fundașul 
Toader.' foarte activ. Astfel. 
FI. Io... prin alte două l.p.. și 
Toader. printr-un drop exce
lent. urcă scorul la 15—7, 
partida incheindu-se te fondul 
unei dominări dinamoviste fu
ribunde. Eseul plutea In aer. 
dar n-a fost să fle.„

Arbitrul Mircea Vătaf (care 
nu a influențat rezultatul) a 
fost prea tolerant fată de 
anti-joeul unora dintre rug- 
byștii angajați tn această dis
pută; mai multă fermitate din 

echipei turce în timp ce R 
Lieu Dugărescu și Stupar — 
intrindu-și în .mină" — au 
marcat goluri spectaculoase de 
la distanță. Să adăugăm aces
tor detalii de ioc și forma 
foarte bună a lui Alexandru 
Huligan, a cărui poartă a fost 
destul de... solicitată cu pre
cădere de Zeki Pehlivan.

Nu puține au fost insă, mo
mentele cînd dinamoviștli 
(poate din cauza grabei de a 
se „desprinde" cit mal repe
de poa'e și deranjați de a- 
părarea destul de agresivă a 
handbeliștilor din Eschișehir, 
la care evident nu se aștep
tau) au ratat ocazii foarte 
clare de a înscrie. Cele mai 
flagrante ni 9-au părut erorile 
săvîrșite pe contraatac, atunci 
cînd „omul singur, fată în 
față cu portarul advers" (Roș
ea Zaharia. Mocanu. Llcu) fie 
că a nimerit ne apărătorul 
buturilor, fie că a aruncat peste 
sau pe lîngă poartă. Amintim 
aceste slăbiciuni tn perspectiva 
disputelor viitoare ale dina- 

re in min. 38 au ridicat scorul 
la 20—11. A fost rindul lui Gal 
că fie jucat cu pase subtile și 
infiltrările lui succesive pe se
micerc, printre masivii jucători 
eleni, să se transforme în nu 
mal puțin de 3 goluri. Matei, 
excelent servit de Dragoș Do
brescu. cu derutante pase prin
tre adversari, a continuat un 
frumos recital. Nichlfor Do
brescu reușește primul său gol 
și în min. 56 tabela electronică 
arată 28—17. Mai înscriu exoe- 
lenții Kiricos și Roupinas de la 
oaspeți, Ianto și N. Dobrescu, 

partea sa ar fi curmat din 
fașă duritățile care s-au ținut 
lanț...

DINAMO: Toader — Fran- 
ciuc, Lungu. Tofan, Copil — 
FL Ion Neaga — Gurănescu, 
Doja, Tufă — Răducanu, Co- 
jocariu — Sălăgeanu (C. Gheor- 
ghe). Gh. Ion, Bucan; STEA
UA: Codoi — Hodorcă (Șer- 
ban), David, Vărzaru (Hodor
că), Boldor — Ignat, Coman — 
Murariu, Rădulescu. C. Florea 
— Oroian. Ciorăscu — Leonte 
Moț. Căinam (Costea).

GRIVIȚA ROȘIE — ȘTIIN
ȚA PETROȘANI 24—19 (9—12). 
Meci string. în care totuși e- 
chipa învingătoare a făcut mai 
multe tentative de construcție 
a jocului. Pongracz a fost 
bun în „margine" Carp. pe 
aripă, și-a confirmat calită
țile tehnica iar Dinu (mai 
ales el) și Gurămare au ac
ționat cu folos în cîmpul de 
joc De partea cealaltă s-au 
remarcat acest șuter redutabil 
care e Bezărău. apoi fundașul 
Mureșan și flankerul Rația. 
Punctele le-au marcat Petre 
eseu (pe o fază creată de 
Carp) șL bineînțeles... Radu 4 
drop-uri, 2 l.p. și transf., res
pectiv Bezărău 5 l.p. (a mai 
ratat alte trei din poziții 
foarte bune !) și Năstase eseu. 
Arbi’raj bun al lui Eneiu 
Stoica (D C.)

ȘTIINȚA CEMIN BAIA MA
RE — T.C. IND CONSTANȚA 
57—7 (31—3). Meciul a fost la 
discreția gazdelor <10—1 sco

moviștilor în Cupa Cupelor, 
cînd vor intilni adversari mult 
mai valoroși și cind orice ra
tare (mal ales din situații 
clare) poate cintări în balanța 
victoriei.

tn ceea ce privește echipa 
din Eschișehir (ocupanta pri
mului Ioc in actuala ediție a 
campionatului primei divizii 
turce, cu 8 iucâ’on în echipa 
națională), ea s-a dovedit a fi 
bine instruită, cu scheme sur
prinzător de bine puse la 
punct in apărare cu un antre
nor principal (Vașar Sevim), 
bun cunoscător al valorii 
handbalului românesc.

Au înscris: Mocan» 6, lo- 
nescu 5, Zaharia 4, Roșea 4, 
Stupar S, Licu 2. Dogărescu !, 
Bedivan 1 — oentru Dinamo: 
Pehlivan 6. Eler 3. Aydog 3, 
Atakol 2, Onîz 2 — pentru
ETI Biskuileri Spor Kulflbu.

Au arbitrat foarte bine iu
goslavii Branislav Krstici șl 
Dragoslav Vuksanevici. ‘

Meciul-retur. simbătă 5 no
iembrie. la Eschlșehlr.

pentru ca tn min. 59. cu un 
contraatac rapid. Matei să sta
bilească scorul final.

Marcatori : Matei 7. Gal 7 
(1 din 7 m). Tudor 6 (2). Ianto
4 (1). D. Dobrescu 3. N. Do
brescu 2. Horea 1. Petru 1 
(1) — pentru învingători, res
pectiv Ronpinas 6 (2). Vareltzis
5 (1). Mutsopouîos 3. Kiricos 
2. Zahacos 2. Rizicos 1. Au 
arbitrat foarte atent Wolfgang 
Grabeșch si Peter Venier 
(acesta din urmă a înlocuit 
pe Gustav Burziwal, delegat 
initial) — ambii din Austria.

rul la eseuri), oaspeții necon- 
tînd în „economia" jocului. 
Au marcat: Sugar, Osiac, cîte 

3, Sava, V. Ion, Melniciu, Buc
șa, toți eseuri, Osiac Lp.. 5 
transf.. V Ion 2 transf.. res
pectiv Achim eseu. D. Mihai 
l.p. Arbitru : G. Petrescu — 
Buc. (A. CRIȘAN, coresp.)

FARUL CONSTANȚA — 
C.S.M. SIBIU 29—6 (16—0).
Joc frumos, de calitate, echi
pa locală cîștigînd meritat. 
Au înscris: Dumitrii (2). Oprîș, 
Giuglea eseuri, Cumpătesca 
drop, Bezușcu 2 l.p., 2 transf., 
respectiv Âmarie l.p. și Roșu 
drop. A arbitrat: I. Davidoiu
— Buc. (S. NACE, coresp.)

CONTACTOARE BUZĂU — 
RULMENTUL BtRLAD 19—4 
(9—4). Gazdele s-au impus cu 
deosebire în a doua parte a 
meciului; Gomoeseu, Dumi
tra®, Ciobi că au înscris din 
eseuri, Podărescu l.p. și 2 
transf., respectiv Botezata e- 
seu. A arbitrat S. Marin — 
Buc. (D. SOARE, coresp.)

UNIVERSITATEA ELT1M 
TIMIȘOARA — POLITEHNI
CA IAȘI 22—6 (13—0). Timi
șorenii și-au creat mai multe 
ocazii, dominînd copios în pri
ma repriză. E! au marcat 3 e- 
seuri: Mitocarii (2) și Voînov. 
iar Domocoș 2 l.p. și 2 transf.; 
pentru „Poli" a realizat Ca
zaca 2 Lp. Arbitru: P. Soare
— Buc. (C. CREȚU. coresp.)

în clasament, după 9 etape: 
L Dinamo 22 p. 2. Știința 
CEMIN 21 p. 3. Steaua — 2 
meciuri mai puțin — 19 P etc.

MOSCOVA (Agerpres). — 
Cu prilejul concursului de ci
clism desfășurat oe velodromul 
olimpic din Moscova, sportivul 
sovietic Iuri Lupolenko a sta
bilit un nou record mondial 
în proba de 100 km cu timpul 
de 211:20.478. Vechiul record 
aparținea elvețianului Meister 
si era de 2.11:47.555. Un nou 
record mondial a stabilit si 
Aleksandr Kirilenko. înregis
trat în proba de 1 000 m lan

PE GHEAȚĂ ȘI PE ZĂPADĂ
• Sezonul international de 

schi a fost inaugurat In Aus
tria cu o probă masculină de 
slalom special desfășurată pe 
Dîrtia de la Solden si cîsti- 
gată de sportivul vest-german 
Armin Bittner. înregistrat cu 
timpul de 54.62. Pe locurile ur
mătoare s-au situat austriacul 
Thomas Stangassinger 54,73 și 
iugolavul Robert Zan 54,98.
• tn etapa a 19-a a cam

pionatului unional de hochei 
pe gheată, lidera clasamentu
lui. echipa Ț.S.K.A. Moscova, a 
ctstigat cu scorul de 8—3 
(2—1. 5—1. 1—3) meciul dis
putat la Sverdlovsk cu forma
ția locală Automobilist Alte 
rezultate: Aripile Sovietelor

EȘICHIER INTERNATIONAL
CEA DE-A 13 PARTIDA 

a meciului pentru titlul mon
dial feminin, care se desfă
șoară la Telavi (localitate din 
R.S.S. Gruzină). între Maia 
Ciburdanidze și Nana Ioseliani, 
s-a încheiat remiză. Scorul 
este 7,5—5.5 p în favoarea cam
pioanei Maia Ciburdanidze, 
care mai are nevoie doar de 
o remiză pentru a-si păstra 
titlul.

DUPĂ 7 RUNDE în cam
pionatul panamerican pentru 
juniori, la Ciudad de Mexico.

CAMPIONATE, CUPE, ȘTIRI
ÎN ETAPA A IV-A din 

Italia: Atalanta — Bologna 2—0, 
Cesena — Napoli fc-1, Fiorentina
— Torino 2—1, ffier — Roma 
2—0, Juventus — Milan 0—0, 
Lazio — Como 1—1, Lecce — 
Pisa 1—0, Pescara — Verona 0—0, 
Sampdoria — Ascoli 1—0. In cla
sament. Inter șl Sampdoria cite 
7 p, Napoli, Fiorentina și Milan 
cite 6 p.

IN ETAPA de simbătă a cam
pionatului scoțian, echipa Dun
dee United, jucînd pe teren pro
priu, a terminat la egalitate,
1— 1, cu Motherwell. Alte rezul
tate: Hamilton — Hibernian 0—3, 
Hearts — Aberdeen 1—1, St. Mir
ren — Rangers 1—1. In clasament 
conduce Glasgow Rangers cu 18 
p. Dundee United ocupă locul 4 
cu 14 p.

IN ANGLIA, după zece etape, 
conduce Norwich cu 23 p, urmată 
de Arsenal Londra 17 p. Rezul
tate tehnice: Arsenal — Coventry
2— 0, Aston Villa — Tottenham
2— 1, Derby — Wimbledon 4—1, 
Norwich — Southampton 1—1, 
West Ham — Liverpool 0—2.

tN CAMPIONATUL vest-ger
man. după 12 etape conduce 
Bayern Munchen cu 17 p (un joo 
mai puțin disputat), urmată de 
V.t.B. Stuttgart IS p (din zece 
partide), Hamburg 15 p etc. Re
zultate: S.V. Hamburg — Karl
sruhe I—I, V.f.B. Stuttgart — 
Mannheim 2—0. Bayern MUnchen
— Stuttgarter Kickers 3—0, Han li
vra — St Pauli Hamburg 2—2, 
Dortmund — Koln 0—4, Werder 
Bremen — Bayer Uerdingen 3—1, 
Borussia MOnchengladbach — 
F. C. Nttrnberg 1—1. F. c. Kaiser
slautern — Eintracht Frankfurt
3— 0, Bayer Leverkusen — Bo
chum 1—1. 

sat cu timpul de 57.764. Re
cordul anterior era de 58.365. 
Aleksandr Goneenkov a stabi
lit un nou record mondial 
pentru juniori in proba de 
urmărire individuală. fiind 
cronometrat- pe 5 km în 5:59,016. 
Un nou record mondial de iu- 
nioare s-a înregistrat si in 
proba de 200 m lansat. Larisa 
Orlova fiind cronometrată in 
11.764.

Moscova — S.K.A. Leningrad 
3—3 (0—0. 0—1. 3—2) : Traktor 
Celiabinsk — Himik Voskre- 
se-nsk 2—1 (1—0, 0—0. 1—1) :
Torpedo Gorki — Dinamo Riga 
0—2 (0—2. 0—0. 0—0) : Spartak 
Moscova — Dinamo Harkov
5— 2 (2—0. 1—1. 2—1) : Tor
pedo laroslave — Sokol Kiev
6- 3 (2-0 1—1. 3—2) în cla
sament conduce T.S.K.A. Mos
cova cu 27 p.
• Echipa de hochei pe ghea

ță a orașului Glazov (U.R.S.S.), 
aflată In turneu In R.P. Chi
neză. a susținut un meci ami
cal la Harbln cu selecționata 
țării gazdă. Hocheiștil sovietici 
au obtinut victoria cu scorul 
de 7—4.

conduce argentinianul Pablo 
Zamicki cu 6 p, urmat da 
Pedro Paneque (Cuba) cu 5 
p (1).

ÎN RUNDA A 2-A a Tur
neului ..open" de la Skoplje 
au fost consemnate următoa
rele rezultate : Bogdanovski — 
Dimovski remiză ; Arizanov — 
Petrovski 0—1 : Gacev — Ghi- 
tescu 0—1 : Teganovici — Ma
riana Caravan remiză : Rados- 
lavici — Ciurezu 0—1 ; Vesna 
Sekulovka — Galabov 0—1 : 
Kozul — Markovski 1—0.

IN etapa A 17-a, tn Franța : 
Cannes — Bordeaux 1—1, Mona
co — Lens 1—0, Caen — Laval
1— 1, Paris St. Germain — Mar
silia 0—0. Toulon — Matra Ra
cing 1—0, Auxerre — Strasbourg
2— 1 Lille — Nisa 2—0, Toulouse 
— St. Etienne 3—1, Sochaux — 
Montpellier 2-—0. Nantes — Metz 
1—0. In dasament conduce Paris 
St. Germain cu 34 p urmată de 
Auxerre 33 p și Marsilia 31 p.

OPTIMILE DE FINALA als 
„Cupei R. D. Germane*. Citeva 
rezultate: Aue — Cottbus 3—0, 
Greifswald — Erfurt 1—3, Sten- 
dal — Jena 0—2, F. C. Karl Marx 
Stadt — Dynamo Dresda 2—1 
(după prelungiri), Schiinebeck — 
Dynamo Berlin 2—6 (d.p.).

PE STADIONUL „Giants* din 
East Rutherford, de lingă New 
York, se vă disputa un meci în
tre fostele glorii ale fotbalului 
mondial. Selecționatele, conduse 
xie Franz Beckenbauer șl, respec
tiv, Carlos Bilardo, vor cuprinde 
printre alții pe brazilienii Carlos 
Alberto. Rivelino Și Altaflni, ar
gentinianul Norberto Alonso, co
lumbianul Wellington Ortiz și 
chilianul Ellas Figueroa, precum 
șl francezal Michel Platini, bri
tanicii George Best, Bobby Charl
ton șl Kevin Keegan, portughezul 
Eusebio șl Italianul Paolo Rossi,

INTR-UN MECI din turneul 
pentru juniori de la Ibarra (E- 
cuador). selecționata Braziliei a 
întrecut cu 3—0 (l“0) echipa
Paraguayului.

ATLETISM • Sportivele Flo
rence Griffltb-Joyner și Jackie 
Joyner-Kersee. campioane olim
pice tn acest an. au cele mal 
mar; șanse să ctștige trofeul 
-Jesse Owens" care recompen
sează tn flecare an cele mai 
bune atlete din S.U.A.

AUTOMOBILISM • Cursa de 
la Suzuka (Japonia), pentru Cam
pionatul Mondial de formula L 
a fost cîstiaată de pilotul brazi
lian Ayrton Senna fMarlboro 
McLaren Honda) înregistrat pe 
298.809 km cu timpul <Je 1.33:26.173. 
Pe tocurile următoare s-au cla
sat francezul Ala’n Prost si bel
gianul Tbierrv Boutsen. tn urma 
acestei victorii. Ayrton Senna (28 
ani) devine campion mondial, 
indiferent de rezultatul ultimului 
-Grand Prix" al anului, ce va 
avea loc tn tuna noiembrie la 
Ade’alde (Australia).

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT • PE
BASCHET ț Finala turneului 

masculin de la Luanda a fost
ctștlgată de reprezentativa An-
golel. care a întrecut cu scorul 
de 84—58 o selecționată a Por
tugaliei. La competiție au mai
participat echipa S.K.A. Kiev șl 
selecționata Cote d’Ivoire.

BOX • Pugllistul american 
Greg Haugen a recucerit titlul 
de campion mondial la categoria 
semiușoară (versiunea IBF). tn- 
vlnglndu-l prin abandon, tn run
dul 10, pe danezul Bo Jacobsen. 
Meciul a avut loc tn cadrul unei 
gale desfășurate Ia Copenhaga.

CĂLĂRIE e Proba de obsta
cole din cadrul concursului de

la Stuttgart a revenit sportivului 
elvețian Willy Melliger („Feuer- 
ball"). cu timpul de 52,83 șl zero 
puncte penalizare. Pe locul se
cund s-a situat concurentul en
glez John Whitaker („Tom") — 
53.83

TENIS • tn vederea partici
pării la .Cupa Federației", com
petiție pe ecnlpe programată în 
perioada 4—li decembrie la Mel
bourne federația de specialitate 
din Argentina a selecționat pe 
Mercedes Paz Bstttna Fulco șl 
Christina Tessi. Accidentată. Ga
briels Sabatini, cea mai bună 
jucătoare argentiniană. nu va 
putea fi prezentă, p tn primele 
meciuri ale sferturilor de £i-

SCURT • PE SCURT
nală din cadrul turneului de Ia 
Paria, Brad Gilbert (S.U.A.) l-a 
eliminat cu 7—6, 6—2 pe Guy 
Forget (Franța). iar Amcs 
Mansdorf (Israel) a dispus cu 
6—3, 7—6 de americanul Aaron 
Krlcksteln. • In turneul feminin 
de la Brighton (Anglia), Jucă- 
toarea bulgară Manuela Maleeva 
a învins-o cu 6—3, 6—1 pe Isa
belle Demongeot (Franța), iar 
Lori McNeil (S.U.A.) a dispus cu 
6—4. 6—2 de Sara Gomer (An
glia). Alte rezultate: Sylvia Ha- 
nlka (R. F. Germania) — Jana 
Posplsllova (Cehoslovacia) 6—3, 
6—3. Nathalie Tauziat (Franța) — 
Jo Jurle (Anglia) 6—3. 6—3. Cla
udia Kohde (R. F. Germania) — 
Clare Wood (Anglia) 7—5. 6—1.

TENIS DE MASA • Tradițlo- . 
nala înttlnlre amicală anuală J
dintre selecționatele R. P. Chi- 
neze și Japoniei s-a desfășurat 
la Tokio, victoria revenind spor
tivilor chinezi, cu 3—8 la mascu
lin șl cu 4—1 Ia feminin. • tn 
continuarea turneului pe care îl 
întreprinde tn Anglia. echipa 
masculină a R. P. Chineze a e- 
voluat la Brentwood tn compa
nia selecționatei tării gazdă. Me
ciul s-a încheiat la egalitate :
3-3.

VOLEI • In super-turneul fe
minin de la Hong Kong, echiDa 
Cubei a întrecut cu scorul de 
3—1 (14—16. 15—7 15—5, 15—13)
selecționata Perului, vlcecampi- 
oană olimpică. Reprezentativa 
U.R.S.S. a învins cu scorul de
3—0 Cuba, tn timp ce R. P. Chi
neză a dispus eu 3—2 de Peru.
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