
Ieri, în Parcul Tineretului din Capitală

DACIADA DE IARNĂ

A PORNIT

>

J*

Marea arenă în aer liber care 
este Parcul' Tineretului din Ca
pitală a avut, ieri, ca în alte 
atițea rinduri, mii de oaspeți. A 
fost sărbătoarea sportivă prile
juită de deschiderea celei de a 
doua etape de iarnă, cu finale 
pe țară, din cadrul ediției a 
Vl-a a competiției polisportive 
naționale Daciada. Și cine din
tre atiția doritori de mișcare, 
de exercițiu fizic și sport, de 
întrecere în ademenitorul cadru 
natural al parcului ar fi sous 
nu acestei tentante invitații la 
un nou start, adresata de orga, 
nizatori — Consiliul municipal 
pentru educație fizică și sport, 
împreună cu ceilalți factor; cu 
atribuții — tuturor celor ce vor 
da viață, în sezonul rece. „Da- 
ciadei albe“ ? Mai ales că și 
iarna, trecînd peste formalități
le de calendar, și-a trimis de cu 
noapte mesagerii apropiatei sale 
sosiri, cîțiva fulgi de nea cu 
care a învelit pe alocuri iarba 
poienilor, estompind policromia 
toamnei in retragere...

Steagurile albe ale competiției 
naționale au fluturat din nou 
sărbătorește, sunete de fanfară 
au răsunat vioi pe platou' din 
fața Palatului sporturilor și cul
turii, unde s-au adunat pentru 
scurt timp reprezentanții tuturor 
sectoarelor — copii, elevi, tineri 
din întreprinderi și instituții î— 
la festivitatea de deschidere, al
te mii de participant inundînd 
aleile și pajiștile, terenurile 
de sport sau sălile Palatului în 
așteptarea concursurilor. Prin
tre ei. mul ți sportivi de per
formanță, care au ținut să

și ei prezenți la eveniment cu 
demonstrații care să pună in 
lumină frumusețea discipline
lor îndrăgite și să dezvăluie 
cite ceva din ceea ce i-a ridi
cat în rîndurile performerilor...

Parcul a devenit curind un 
adevărat furnicar. Dacă au lip
sit condițiile unor întreceri pe 
schi sau patine n-a fost 
Bucuria mișcării a fost, 
zentă prin crosuri, prin 
cursuri pe triciclete sau 
clete, pe patine cu roie, 
jocuri de oină, atît de îndră
gite de ilfoveni (școlarii din 
comunele Chitila, Mor voala 
sau Dragomirești doved.ndu-ți 
din nou măiestria), prin jocur 
sportive — fotbal, handbal, vo
lei si baschet — pentru 
au fost pregătite spațiile 
materialele trebuincioase, prin 
concursuri și simultane de 
prin atît de gusta'eîe 
ceri populare de alergare 
saci sau tras la fringhie 
etc.

Cine a preferat să zăboveas
că un timp pe platou a putut 
admira acuratețea $i s-ncroaia 
in execuții a ansamblului de 
gimnastică prezentat de stu
denții de la I.E.F.S.. frumoasa 
alegorie de „ritmică* în inter
pretarea fetițelor din secția de 
nivel olimpic a C.S.Ș. Triumf, 
pregătite de profesoarele Doini 
Firieă, Mihaeli Tirnoreanu și 
Dana Encuțescu, precum și
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VICTORil ALE ECHIPELOR ROMÂNEȘTI DE HANDBAL
Simbătă și duminică, la Eskișehir (Turda) și 

Atena, alte două echipe românești participante 
la competițiile continentale de club la handbal 
mascuhn ou obținut victorii și, o dată cu ele, ca
lificarea
Dinamo

in optimile de finală. Este vorba de 
B-jcuresti („Cupa Cupelor') și Politehnica

Timișoara („Cupa I.H.F."). Ele se alătură astfel 
echipei campioane, Steaua, învingătoare și ea, 
vineri, in Cupa Campionilor Europeni.

Miine, la sediul Federației Internaționale de 
Handbal, va avea loc tragerea la sorți pentru 
următoarea fază a competițiilor.

„Cupa Cupelor44: [J|

telefon), 
propriul

mai mare. in manșa retur a 
primului tur din Cupa Cupe
lor, cu Dinamo București, de- 
cft a făcut-o. la 29 octombrie, 
la Buzău. Insă tot sun *? pu
tea lesne presupune. învingă

BISKUlltRI fSK’SEHIR - OIMAMO BUCUREȘTI 25-29
toare — in d- plasare — a fost, 
de asemenea. Dinamo Bucu
rești. Simbătă după-amiază. la 
Esklsehir, Dinamo București a 
învins cu 29—25 (10—15)
ETI Biskuileri, —
români calificindu-se astfel în 
optimile de finală ale Cupei 
Cupelor, cu scorul general de 
56—-41. Meciul de la Eskișehir

pe
handbaliștii

UH1H ÂHW-Aurefian BREBEANU ,,C«pa I.R.F

(Conțin jart ir, vno
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primaCrosul este binevenit — si in prim-plan — tn orice anotimp. 
Nu putea să lipsească nici din programul startului test:- in etapa 
de iarnă a Daciadei.„ Foto : Eduard ENEA

Branko Horvath
: Zlatko Mosnicika (Iugoslavia).

1 Jude si Ro
land Gunesch au rulat Întregul

nu a fost însă ușor, mai ales 
tn prima repriză. Pe fondul 
unui joc destul de bun al ad
versarilor. cu deosebire în apă
rare, căruia i s-au adăugat 
erori în atac ale handbaliștilor 
noștri, ei s-au... trezit conduși 
cu 5 golu i la sfîrșitul primei 
reprize. In cea de a doua, Di
namo a redevenit... Dinâmo pe 
care o cunoaștem, și-a strîns 
rîndurile, concentrarea a fost 
maximă. Buligan și Cocuz au 
apărat bine, victoria devenind, 
astfel, o consecință logică. Au 
înscris: Dogărescu 11, Bedivan 
5, Licu 4. Ștefan 3, Durău 
Simion 2, Roșea 1, Mocanii 
respectiv Pehlivan 9, Eler 
Aydog 4, Atakol 3, Ucar 
Oniz 2. Au arbitrat R. Petkov- 
S. Saev (Bulgaria).

2,
1,
5,
2,
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MAS Xea EKeCa Ale- 
ollhnica Tîms^ara. 

Bacdballvtîi români au eistigat 
r« 31—14 (16—7). caEficindu-se 

optimile de f.nalâ ale com
iți ?î cu tine n ta le înterclu-

•i cu scorul general de 
S2—33L

Balcaniada de lupte pentru tineret

IN PilfAJMA MECIURILOR DIN CUPELE EUROPENE H FOTBNL
Așa cum se știe, reprezen

tantele fotbalului nostru în cu- 
■ pcle europene. Steaua (în 
C.C.E.), Dinamo (în Cupa Cu
pelor) și Victoria (în Cupa 
U.E.F.A.), susțin, la mijlocul 
acestei săptămînl, cea de-a 

. doua manșă a turului doi, cu 
Spartak Moscova, Dundee U- 
nited și. respectiv, Dinamo 
Minsk.

Tn ceea ce o privește pe 
Steaua, singura dintre echipe
le noastre care evoluează 
deplasare, ca rs _
cursul zilei de astăzi' la Mos
cova, pe calea aerului. După 
meciul disputat sîmbătă. în 
compania Sportului Studențesc, 
fotbaliștii formației noastre 
campioane au mai efectuat, 
ieri, un antrenament, cu inten
sitate sporită, pentru cei care

în
va pleca în

sitate sporită,

n-au jucat ultimul meci de 
campionat, mai puțin Bumbes- 
cu și Lasconi, nerefăcuți com
plet de pe urma accidentărilor. 
Lotul pe care antrenorii A. 
Iordănescu, D. Dumitriu și R. 
Troi îl deplasează la Moscova 
îi cuprinde pe toți componenții 
lui, printre aceștia amintin- 
du-i pe Lung. Iovan, Belo- 
dedici, Rotariu, T. Stoica, Hagi. 
Lăcătuș și Pițurcă.

A doua reprezentantă în cu
pele europene. Dinamo 
rești, va întilni miercuri, 
teren propriu, formația 
țiană Dundee United.__
partida de campionat de sim
bătă, „alb-roșii* șl-au 
pregătirile, sub îndrumarea an
trenorilor M. Lucescu și FI. 
Cheran, în vederea importan
tului meci retur, în care por-

Bucu- 
, pe 

sco-
După

reluat

nesc cu un avantaj de un goL 
Oaspeții și-au anunțat sosirea 
la București pentru astăzi, la 
amiază. Ei urmează să efec
tueze. îndată după sosire, pre
cum și In cumul zilei de mâ
ne. antrenamente de acooodaze.

In fine, joi, tot la București, 
pe stadionul Victoria, din in
cinta complexului Dinamo. e- 
levii antrenorilor FI. Halagiaa 
și Gh. Timar vor da replica 
echipei Dinamo Minsk Frtba- 
liștii sovietici urmează să so
sească la București tn cursul 
zilei de miercuri. Intre timp, 
jucătorii noștri efectuează sus
ținute ședințe de pregătire. I 
tăriți să anuleze handicapul 
un gol din prima manșă și 
realizeze in.rarea în etapa 
treia a Cupei U.E F.A.

ho- 
l de 
i să

a

CONSTANȚA, 6 (prin telefon). 
După două zile de aprige în
treceri, duminică, în Sala 
sporturilor din localitate, s-au' 
Încheiat Campionatele Balca
nice de lupte rezervate junio
rilor la ambele stiluri. Spre 
satisfacția iubitorilor acestei 
discipline sportive, reprezen
tanții țării noastre au încheiat 
concursul cu un frumos bilanț, 
obțin InC. • titluri de campioni 
ba iran tei. Intre care 3 la greco- 
romane și 4 la libere. La stilul 
greco-romane. categoriile mid 
au fost dominate de tinerii 
luptători români. Învingători pe 
linie: Valentin Rebegea (48 
kgt. Uie Minciună (52 kg). Radu 
Strubert (57 kg). Petre Onciu 
CC kg) si Mircea Constantin 
C® kg). La celălalt stil au ter
minat învingători : Romică Ra- 
soraa (48 kg). Constantin Cor- 
duneana (52 kg). Radu Ana 
(57 kg) și Floria Mălinescu 
(100 kg). Pentru aceste succese 

merită felicitări atit sportivii 
respectivi, cit și tehnicienii care 
i-au pregătit t V. Dolipschi, L 
Drațomir si C. Badea (clasice), 
N. Pavel, P. Coman și Gh. Urian 
(libere).

Iată citeva amănunte despre 
desfășurarea meciurilor finale. 
Primul care a urcat pe saltea 
a fost Rașovan. El l-a tntîlnit

pe iugoslavul V. Spasov, pe 
care, l-a dominat cu autoritate, 
învingîndu-1 prin superiorita
te (15—0). Aproape concomi
tent, pe cealaltă saltea, la a- 
ceeăși categorie, evoluau finaliș- 
til de la greco-romane, V. Re
begea și V. Iancev (Bulgaria). 
Cu un rapid tur de braț. Re
begea a luat conducerea la 
puncte (3—0) și, mărîndu-și 
vantajul, în final a cîștigat 
9—2. Reprezentanții noștri 
ambel» stiluri de la 52 kg 
realizat alte două victorii : 
Cordumanu (libere) 
cu umerii pe saltea 
O. Ahmed, după ce 
dus cu 8—1, iar I. 
l-a depășit la puncte

a- 
cu 
la 
au 
C.

l-a fixat 
pe turcul 
l-a con- 
Minciună 

_ ,____  (10—4) pe
iugoslavul S. Rlzvanovicî. Suc
cesele românești la ambele sti
luri au co itinuat la 57 kg: R. 
Strubert l-a depășit greu la 
puncte (4—1) pe bulgarul K. 
Tepanov, iar R. Ana (clasice) 
a ciștlgat detașat (12—3) întîl- 
nlrea cu N. Todorov (Bulgaria).

La 62 kg. tn timp ce P. Onciu 
(greco-romane) mai aducea un 
titlu balcanic delegației noastre, 
D. Prefit a fost depășit la 11-

Mihai TRANCA

(Continuare in pag. a 4-a)

Divizia 
etapa a OASPEȚII AU OBȚINUT 7 PUNCTE

REZULTATE TEHNICE

• Autoarele victoriilor in deplasare : Steaua, Victoria și F.C. 
Farul • Gâlățenii - prețios egal la Pitești • A.S.A. Tg. Mureș 

pierde contactul cu restul plutonului

Sportul Studențesc 
Dinamo
F.C. Inter
F.C. Argeș 
Rapid
„U" Cluj-Napoca 
F.C. Olt

- Steaua
- Flacăra
- S.C. Bacău
- Otelul
- F.C. Farul
- F.C.M. Brașov
- Corvinul

Univ. Craiova — A.S.A. Tg. Mureș
Meciul F.C. Bihor — Victoria (1-2) 

tat în ziua de 4 noiembrie.

0-4 (0-2)
3- 1 (3-1)
1-0 (0-0)
1-1 (0-0)
1-2 (0-1)
2-0 (2-0)
4- 2 (3-0)
2-0 (0—0) 

s-a dispu-

ETAPA VIITOARE (duminică 13 noiembrie)
Steaua
Oțelul
F.C. Farul
S.C. Bacău
Victoria
Flacăra
F.C.M. Brașov 
Corvinul
A.S.A. Tg. Mureș

— „U" Cluj-Napoca
— Rapid
— Sportul Studențesc
— F.C. Argeș
— F.C. Inter
— F.C. Bihor
— Univ. Craiova
— Dinamo
— F.C. Ollt

CLASAMENTUL

1. DINAMO 11 11 0 0 47-11 22
2. Steaua 11 11 0 0 33-12 22
3. Victoria 11 7 1 3 28-18 15
4. F.G Inter 11 4 1 4 15-18 13
5. Univ. Craiova 11 5 2 4 20-18 12
6. Flacăra 11 4 3 4 17-15 11
7. „U“ Cluj-Napoca 11 4 3 4 11-14 11
8. F.C. Olt 11 3 5 3 11-16 11
9. Corvinul 11 4 2 5 14-18 10

10. F.C. Argeș 11 4 1 6 13-12 9
11. F.C.M. Brașov 11 4 1 6 16-18 9
12. Sportul Stud. 11 4 1 6 17-21 9
13. Rapid 11 4 1 6 11-23 9
14. F.C. Bihor 11 3 2 6 11-10 8
15. F.C. Farul 11 3 2 6 10-12 8
16. Oțelul Galați 11 3 2 6 9-21 8
17. S.C. Bacău 11 3 1 7 15-23 7
18. A.S.A. Tg. Mureș 11 l 2 8 5-23 4

Pițurcă înscrie al doilea gol al echipei Steaua in meciul cu Sportul 
Studențesc Foto : Aurel D. NEAGUCitifi cronicile in pag. 2—3



Campionatele Nafionale de baschet 1 SPECTACULOASA REVENIRE A CO

RAPID A SURCLASAT PE DINAMO ORADEA: 106-66!
In etapa a Vl-a a Campiona

telor Naționale de baschet s-au 
disputat următoarele meciuri :

MASCULIN
RAPID C.S.Ș. 5 BLCUREȘTI — 

DINAMO 1JI.P.S. ORADEA 106— 
66 (49—3Z). Zicala -îs pomul lău
dat să nu te dud cu sacul 
mare' s-a potrivit ca o mănușă 
acestui meci, care se anunța viu 
disputat, dar care pe teren nu 
a avut nici un istoric, el fiind 
dominat autoritar de echipa an
trenată de V. Bulancea șl D. Mi- 
lltaru. Feroviarii au făcut un Joc 
cu totul remarcabil, apărarea 
destul de agresivă, desele inter
cepții (urniate- de contraatacuri) 
și aruncările (precisei de ia dis
tanță determinind diferența sur
prinzătoare de 60 de puncte. da
torată in mare măsură șl presta
ției de excepție a lui M. Mari- 
nache și A- Popovici. primul a- 
vind un merit In piu» pentru »- 
portul substanțial adus in defen
sivă, Orădenfl, veniri in sala Ra
pid după succesul obținut (cu 
numai șase zile In urmă} in fata 
formației Dinamo București, au 
deziluzionat total greșelile de 
tehnică și ratările abur.dlid in 
mod neașteptat (șl nejusUScat) 
din partea unor baser, etballșd 
cu experiență competiționalâ și 
cu pretenții. Au înscris : Po- 
povici S3, Marinache 29. Sueiu 14. 
M. Dumitru 0, Mihai *, Șerbă- 
nescu 5, Sipoș 4, Gh. Dumitru » 
pentru Rapid, respectiv Antochl 
50, Șarlă 10, Cristea 7, Gh. Pas- 
eu 6, Fodor î, Răduleseu 4. NP 
eoară 5, Szabo L Arbitri : L O- 
laru — R. Stânciulescu-

ACADEM1A MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI — BA
LANȚA C.S.U. SIBIU 00—91 
(32—51). Cu un lot omogen, eu- 
prinzind Jucători valoroși tn toa
te compartimentele, bine pregăti
tă. echipa sibiană s-a desprins 
de la Început In fața unor ad
versari lipsiți de inițiativă In 
repriza I. dar evident mal am
bițioși șl mai combativi ta cea 
de a doua, cind Insă nu au pu
tut decit să reducă din diferen
ța de scor (care ajunsese la un 
moment dat la 22 de puncte : 
52—54 In mln. 22). Au înscris : 
Scarlat 24, Panaitescu 14, Brabo- 
veanu 10, Miulescu 7, Nicolae 5, 
Bărbulcă 4, Blrsan 10 pentru 
bucureștenl. respectiv Dăian 25, 
Munteanu 2S, Corul 12, Bretz li, 
Herbert 10, Pelger 2, Apostu L 
Arbitri : I. Antonescu — R. Stăn- 
ciul eseu. __

STEAUA — METALOTEHNICA 
TG. MUREȘ 116—85 (58—41). Vic
torie scontată a echipei Steaua, 
care a Insistat în a înscrie eît 
mai multe puncte, acordind însă 
prea puțină atenție defensivei. 
Mureșenii, combativi, au fleut ce

le-a stat în puteri în fața unor 
adversari evident mai valoroși. 
In final, un incident regretabil : 
E. Toader și L Debreczeni s-au 
lovit reciproc, motiv pentru care, 
pe bună dreptate, au fost sanc
ționați cu greșeală tehnică elimi- 
natorie, de arbitrii M. Oprea și 
A- Coțov. Au înscris : Ardelean 
St, Enn orach e 18, V. loan 11, 
Toader t, Crisxescu 15 (toate cHn 
aruncări de 3 puncte), Vasiiică 5, 
CApaș— 4, Cerwat 14, Boșnowetd 
11, Brănișzexna I pentru Steaua, 
respectiv Debreczeni Q, cnirilă 
24, K- Takacs 11. Lakaes t. AMea 
4, Sxep 5, A. Takacs 7.

Dumitru STAMC'JLESCU
DLX.VIO BUCUREȘTI — ELBA 

TIMIȘOARA 114—47 (51—33). Victo
rie Ia scor a tfinamoviștflor. că
rora tinăra formație timișoreană 
nu ie-a putut face față. Au în
scris : Slnevtci 22, V. Constantin 
22, Xieuleseu a li, Vfai-rxa
m U, Ivanov L dakaareane 4, 
U?iai 2 pentru ’.i "in^âwrt respec
tiv Bota 3, mrd n. Berea 11, 
Sealdcfci 4, leneșe* X, Fried 2, 
Bobrotcb.i L A mir» : C, Ctoiari
— Z. Raduly (N. Tokacek — eo- 
resp.).

RAMIRA BAIA MARE — UNI
VERSITATEA METALUL SOSU 
CLUJ-NAPOCA 143-M (5^—35).
Joc spectaculos din partea «fise
lor formații, vkr.orie dar* a gaz
delor. Coșgeteri : Ckxian S, Po
pescu 14 de la învingători, r—mee- 
tiv Pulbere 11, Pintea 15. Art trt 
G. Datka — B. VaMa fO. NEMEȘ
— coresp.).

LC.EJ). C-SS. 4 BUCUREȘTI — 
FARUL C-S.S. 1 CONSTANTA 
115—7» (S3—43). Suporterii echipei 
constructorii t>r bueureșteri aa »- 
vu, saesf»«la anet frumoase rie- 
torH a echipei lor. Ah Înscris : 
•Arie* 15, Lazâr S, Mihaleea 10, C. 
loan 17. Cosita 4. Mâdlrjae C. Da- 
bre 4 pentru învingători, respectiv 
Bâieeanu 11, Teeăa 13, C» -zi A 
FI o rea t, Rugini «, MăaăiU L MS- 
hăUescu 3, Moldoveana M, Sptaa 
î, Ilară 4. .Arbitri : L O Ura — AL 
Goți. (N. ȘTEFAN — coevsoă.

FEMININ
POLITEHNICA SPORTUL STU

DENȚESC BUCUREȘTI — OLIM
PIA BUCUREȘTI 4»—55 (19—12». 
cu Mariana Bădinlct excelentă ta 
atac, dar și ta apărare (mai ales 
pentru că a anihilat-o pe Gabrie
la Petre), cu acțiuni poziționale 
bine dtriiate de Cornelia Stolefcitl 
șl fructificate de Mălina Mari
nache șl Bomela Cristea, O- 
llmoia conducea cu 44—27 (în 
mln. 36). lăslnd impresia că va 
ciștiga lejer. A fost suficient insă 
ca formația studențească să Joace 
agresiv ta apărare (ceea ce detal
ia făcut mult mai devreme) pen-

tru ca aspectul întrecerii să se 
schimbe, iar tabela electronică să 
indice doar 51—47 (min. 39) iu fa
voarea Olimpiei (stinjenită vădit 
de combativitatea adversarelor). 
In ultimele două minute, ratările 
s-au repetat de ambele părți, cum 
de altfel s-a petrecut de multe 
ori In cursul meciului, in dauna 
spectacolului sportiv. Au înscris : 
Mitroi IA Făgărășanu 10, Petre 7, 
Gera 9, Laszlo A Moldovan 2 pen
tru Politehnica (la care s-a resim
țit absența Jucătoarei Maia Zida- 
ru, accidentată), respectiv Bădi- 
niei IA Marinache IA Cristea 12, 
Stingă A Biră A Stoichiță 2. Ar
bitra C. Dumitracbe și B. Bădila 
au făcut eforturi pentru a asigura 
buna desfășurare a unei partide 
incEcite. cu multe greșeli de teh
nică. (D. STANCULESCU).

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VIITO
RUL CLUJ-NAPOCA — MOBILA 
<LS^. SA TU MARE M—42 (52—17). 
Tîbimi >01 intra gazdrior este evi
dențiată de diferența de 53 de 
puncte. Au înscris : Kiss 24, Ma- 
w-ri-T A Misăilă IA Vereș 22, 
Dragos A Vigh 12, Morosan 1, 
Cexaaeșta A Morar 2 pentru tn- 

lătur- respectiv Batea 12, 
Așselraaw A Kindriș 7, Fabian A 
Dezst 7, MaMavaa A Pasca A 
Arbitri : P. Bara — S. T»J>. (M. 
RADU — coresp.).

VOINȚA C-S^. 2 BUCUREȘTI — 
RAPID C.&3. 5 BUCUREȘTI M—4» 
(44—22). Superioare la toate capi
tolele, sportivele de la Voința au 
tavtns net. Au înscris : Coorian 
SA Stefan n, Calolanu A Nicola 
2. Thnlae A FKp IA Bor» A CTo- 
eaa M pentru învingătoare, res
pectiv Marina 17. Popa 12, Hutan 
n, ~~sri>r A Sergaa A Cristescu L 
ArtBtri : O. Veattaiaa — M. Pe
treacă. (N. STEFAN — cwesp.).

VOINȚA BR.4SOV — COMER
ȚUL TG. MURES 119—76 (37—44). 
Joc ară istorie. Au înscris : Je- 
reble 37, Hinda ri, Menihird 26. 
Oria IA Vrapciu 11, Turtni A 
Greea 2 pentru învingătoare, res
pectiv Podraezri n, Sandor 11. 
jakabtv 12, M. Nagy A Botn S, 
Des A Bencse A Bulgăr 1- Arbi
tri : L Georgia — V. Barbu. (C. 
GBriA — coresp.).

CHTMISTVL C.S.S. RM. VttXTEA 
— CONPREF C.S.Ș. 1 CONSTAN 
TA r—79 <96-36). Coșgetere : Ma
nea XA Barba !A Nltnleseu 15 de 
la. gazde, respectiv Irănescn 36, 
Stmtoană IA Constandacbe 11. Ar
bitri : B. Poenaru — N. Sdrula. 
(D. ROSIANU — coresp.).

METALUL LM.P.S. SALONTA 
CRIȘUL — CONSTRUCTORUL 
C.8.S. ARID n-51 (44-ÎC COȘ- 
getere : Balogh 23, Leitner IA 
Gulavs 12 de ta tavineătoare. res
pectiv BBndul IA Neusatr ll. Ar- 
bitri : A. Coiumban — M. Rurgol. 
<L GHIȘA — coresp.).
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Doar două deosebiri au exis
tat între partida disputată sîm- 
bată în „Regie" și cea din 
campionatul trecut. Prima a 
fost cea a... decorului, pentru 
că. în ediția ’87/’88. meciul s-a 
desfășurat pe un gazon exce
lent, un timp ideal și un sta
dion arhiplin, iar derbyul eta
pei a 11-a a actualei întreceri 
a avut pa: te de un gazon rare
fiat (încă nu dispăruseră ur
mele întîlnirii de tineret Ro
mânia — Grecia), de o vreme 
rea, rece, cu vînt aspru, pă
trunzător, care a reținut acasă 

-pe mulți dintre suporterii celor 
două echipe. A doua deosebire 
este aceea a scorului. în cam
pionatul trecut a Tost 0—3, acum 
0—4... Dar diferența putea fi și 
mai mare, pentru că Steaua a 
prins iarăși o zi fastă, evoluînd 
ca în perioadele ei cele mai 
bune, o dezinvoltură remarca
bilă din primul și pină în ulti
mul minut, realizînd multe fa
ze rapide, spectaculoase și efi
cace, surprinzînd deseori pe pi
cior greșit apărarea „alb-ne- 
grilor"

în repriza întîi, campioana a 
acționat cu predilecție pe flan
cul ei drept, prin „blocul" Lă
cătuș — Hagi — Stoica — D. 
Petrescu, pasa ultimă fiind a- 
dresată vîrfului de atac Pițur- 
câ- Numai că, pentru început, 
golgeterul campionatului trecut 
ne-a demonstrat mai întîi că 
este un mare risipitor de o- 
carii rarisime, din moment ce.

în min. Iu și 26, a șutat im
precis din poziții ideale., în ul
tima parte a reprizei însă, a- 
ceiași PIȚURCĂ ni s-a înfăți
șat și în u doua sa ipostază, cea 
de golgeter autentic, ei reușind, 
prin demarcări oportune și de
rutante, să înscrie în minutele 
34 și 43, în urma unor faze- 
șnur pornite de pe „rampa" 
Stoica — Rotariu — Hagi și 
continuate prin Lăcătuș.

Sportul Studențesc a reapărut 
de la vestiar decisă să forțeze 
și ea golul (foarte periculoasă 
cursa lui Cristea din min. 47), 
dar, în min. 49, o dublă eroare 
a fundașilor echipei gazdă a 
permis aceluiași PIȚURCA să 
pătrundă nestingherit și să șu- 
teze plasat, pe lingă tînărul 
portar Răzvan Lucescu (balo
nul a lovit stîlpul din dreapta 
și a ricoșat în plasă). Din a- 
cest moment, toate speran
țele echipei studențești s-au 
năruit și pe teren a rămas 
practic numai Steaua, care a 
continuat să joace cu toate mo
toarele ambalate la maximum, 
evoluînd minute în șir cu 
fundașii dincolo de linia de 
centru, mentinînd o presiune 
permanentă asupra careului 
formației din „Regie". în min. 
60 a înscris și al 4-lea gol 
(ROTARIU — reluare din apro
piere a centrării lui I. Dumi
trescu), a ratat alte mari oca
zii, iar în min. 80 Pițurcă a 
trimis, cu capul. în bară. O 
bară au avut, îri final, și gaz-
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JOC LA O POARTĂ

în etapa a 9-a 

a Diviziei A de polo
Simbătă ți dumxKcă, s-au Ju

cat meciurile din cadrul etapei a 
9-a, contînd pentru returul Di
viziei A de polo (prima grupă 
valorică). Iată amămunte :

In Capitală s-a disputat o sin
gură dublă partidă, in bazinul 
Floreasca, aceea dintre C.S.U. 
CONSTRUCȚII T-M U.C.B. și DI
NAMO în ambele, campionii im- 

punîndu-sș cu același scor : 
13—9. diferite fiind doar „parți
alele*' i 4—1, 3—3, 2—2, 4—3, sâm
bătă, 9—1, 3—2, 4—3, 3—3, dumi
nică. Primul meci a început cu 
un sever marcaj om la om In 
fața celor două porți, astfel că 
Sniîiul gol a fast marcat, de 
Ciobăniuc, abia în mim. 3,06. Di- 
namoviștii insă au esalat ime
diat, distanțîndu-se la diferențe 
Intre S și chiar 5 goluri (în ul
tima repriză), datorită unul joc 
care a altemnt pasele în viteză. 
schimbuirM’ derutante de locuri 
și atacurile poziționale. El au e-

FRUNTAȘELE - ÎNVINGĂTOARE SCONTATE
volua. in primul „sfert" cu o 

xormulă de echipă schimbată In 
cvasitotalitate în repriza secundă 
(Dtacostu a rămas în poartă în 
amindouă meciurile), pentru ca 
în următoarele să aipară in com
ponențe... mixte. A fost, proba
bil, un test, pe care antrenorul 
D. Popescu l-a făcut cu un par
tener recunoscut ca incomod, în 
vederea derby-ului de peste do
uă etape, cu ambițioasa forma
ție a Stelei.

Partida de ieri părea să ducă 
echipa dlnamovistă la un scor și 
mai categoric in „sfertul" al trei
lea, cind, după un hat-trick al 

tui Olaru (...redlvivus), campio
nii conduceau cu 16—3. A urmat 
o relaxare în Moc, chiar și ta 
faze de „om in plus", cu Ciobă
niți® rămas deliberat în jumăta - 
tea adversă. în aceste condiții, 
jucătorul numit și-a înscris șl 
61 pe foaia de arbitraj un 
hat-trick, reducînd diferența la 

numai patru goluri, Înregistra
tă șl in final. Au marcat : E. Io- 
nescu 34-2, Cr. Dan 24-1, Arde-

DACIADA
(Urmare din pag- l)

frumoase demonstrații de box 
(printre oaspeții de onoare a- 
flîndu-se și vicecampionul o- 
limpic Daniel Dumitrescu, a- 
plaudat cu căldură de asisten
ță), lupte, judo și scrimă. In 
fine, șase reprize de gimnas
tică zilnică, efectuate de an
sambluri ale unor unități șco
lare din fiecare sector.

Cei mai mulți dintre partici- 
panții la startul etapei de 
iarnă au preferat însă să se 
întreacă la cea mai populară 
(și fără limită de... sezon) dis
ciplină: crosul. Cu laurii victo
riei s-au a’.es, la cele 3 cate
gorii de vîrstă, Ramona Mușa-t 
(Șc. 21) și P. Pândele (Șc. 76), 
la II—12 ani, Cristina Bercea 
(Lie. Electroaparataj) și M. 
Rusu (Șc. 97), la 13—14 ani, 
Cristina Popescu (Lie. Electro
aparataj) și N. Petre (Lie. 23). 
la 15—17 ani.

Captivante, deci cu mulți cu
rioși în jur, demonstrațiile o- 
ferite de practicanții sporturi
lor tehnico-aplicative. cele de 
aero și navomode’e, de moto
riei ism acrobatic, precum și 
spectaculoasele întreceri de

DE IARNĂ
karturi sau ciclism. Sau cele 
de șah, organizate și vegheate 
de instructorul FL Garfuncă și 
de J. Gongu, la mese luind 
loc vreo 150 de mici iubitori 
ai sportului minții, dintre care* 
s-au remarcat, între alții, V. 
Lăzărescu (Șc. 1), Al. Bucătaru 
(Șc. 3), G. Talpoș și Ad. Teo- 
dorcscu (Șc. 28). Ei au avut, 
totodată, de învățat de la bi- 
necunoscuți șahiști de perfor
manță, ca Dan Bărbulescu, Va- 
leriu Nicoiaide, Decebai Viail 
și George Dinu, care au sus
ținut simultane.

Ca de obicei, program încăr
cat și pe baza din Șoseaua Ol
teniței, unde președintele 
C.E.F.S. al sectorului 4, 
Gheorghe Dumitru, pregătise 
în ajun... schiuri și patine, dar 
pină la urmă tenisul de masă, 
șahul, minifotbalul, handbalul 
și demonstrațiile de box au dat 
consistență unui program care 
a completat fericit ampla săr- 
bătoare sportivă din marele 
parc bucureștean, acțiune care, 
în esența ei, s-a constituit în- 
tr-o simbolică invitație către 
toți copiii și tinerii, ba chiar. 
și pentru mai vîrstnicî, de a fi 
de-acum mereu prezenți pe 
traseele „Daciadei albe"-.

lean 24-1, Hagiu 14-2, D. Balanov 
14-2, A. Georgescu 14-1, Olaru 4, 
Ș. Popescu 2 șl Găvruș (D), res
pectiv Ciobăniuc 34-4, Popa 1-f-l, 
Pîrvuilescu 14-1, Ungureanu 2, 
Paolazzo, Chiru, jLanu. B. Ștefă- 
nescu șl Mușa't. Arbirtri : D. Pa- 
rasehiveseu șl A. Czegeny.

George ROTARU

INDUSTRIA LINII TIMIȘOA
RA — STEAUA BUCUREȘTI 10- 
14 (1—3, 3—4, 4—2, 2—5) șl 5—15 
G—4, 1—3, 1—3, 2—5). Numai ta 
primul meci gazdele aiu ținut pa
sul și atunci pină la 10—10. Au
torii golurilor : Lederer 4, Ster- 
pu 34-1, Ziegler i, N. Toth 14-1, 
Ursu, Friedmann șl Deșlhi 
(I.L.T.), respectdiv Geantă 44-2, 
Ragea 24-2, Fruth 24-3, Geamba- 
șu 24-4, Chețan 24-1, Stemate 
14-1, Nuțu 14-1 șl Vamoș. Arbi
tri : Gh. Chlrculete și R. Nichi- 
ta. (C. CREȚU, coresp.).

CRIȘUL ORADEA — RAPID 
BUCUREȘTI 9—8 (1—2, 5—2, 3—1, 

0—3) și 12—7 (3—2, 3—0, 1—3,
5—2). Oaspeții au dait o replică 
dîrză simbătă, ta min. 10 condu- 
cînd cu 4—3. Iar după 9—5 pen- 
teu orădend au avut o frumoasă 
revenire. Dumtmilcă, gazdele s-au 
distanțat de la tncerxit, cișttgînd 
clar. Au înscris : Gordan 24-7, 
Garofsanu 14-3, Fejer 24-1, Bon- 
ca 14-1, Costrăș 2 șl G. Indig (C), 
respectiv Gh. Iile 34-1, Lupescu 
34-2, Tufan 3, Tscliiltsche. Medi
an șl Florincescu. Arbitri : B. 
Băjenaru și V. Burdea. (I. GHI
ȘA, coresp.)

VAGONUL ARAD — VOINȚA 
CLUJ-NAPOCA 8—12 (2—1, 3—4,
2— 1, 1—6) șl 8—16 (2—5, 0—4,
3— 2, 3—5). Marcatori : AndrasO- 
ni 34-4, Urs 34-2. Marc 14-1, le- 
gariu 14-1 și Palotas (Vagonul), 
respectiv Colcerlu 34-6, Marosi
1-1-3, Sebiik 24-1, Mark 24-1, Far- 
caș 14-2, Triteanu 14-1, Kagan 2 șl 
Iordache 2. Arbitri : V. Median si 
A. Gere. (O. BERBECARU, 
coresp.).

Centrul de perfecționare a 
cadrelor din mișcarea sporti
vă. împreună cu Consiliul 
municipal pentru educație fi
zică și sport, sub auspiciile 
Universității cultural-ștlinți. 
fice București organizează as
tăzi. 7 noiembrie. In sala 
Dallies, la orele 12.30, o ma
să rotundă cu tema : „Pro
movarea tineretului ta poten
țialul olimpic al sportului 
românesc în perspectiva J.O. 
din 1992". Participă : prof. 
N. VSern, L. B aroga, T. Mu- 
reșan.
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Stadion ,4 Mal* ; teren alune
cos, curățat de zăpadă ; ttaip no- 
ros. rece; spectatori — circa 4 000. 
Șuturi : 17—1 (pe poartă : 7—1).
Cornere: 16—1. Au marcat : IG
NAT (min. 55), respectiv han- 
GHIUC (min. 58).

F. C. argeș : Speriatu 6 —
Voicu 6, Stancu (min. I Simlon 5), 
D. Pirvu 6, P. Tănase 6,5 — E- 
duard 6, Bănuță 7, St. Badea 6 — 
— D. Zamfir 6, Ignat 7, Tirehi- 
neci 5 (min. 67 Gheoacă 5).

OȚELUL : Că’ îs'âru 8 — Boroli 
T, Anghelîncl 3, Balcea 2, G. Po
pescu 7 — ÎL Stan 6,5, Burcea 7, 
L Gigl I. Hangh’uc 7 (min . 80 
Budacă) — Ralea (min. 1 V. Tâ- 
nase 4). O. Popescu 6.

A arbitrat N. voinea (Bucu
rești) : ta linie : M. Salomir (Cluj- 
Napoea) și L Coț (Ploieștii.

Cartona.se galbene : HANGHIUC, 
VOICU, GHEOACA, G. POPESCU, 
BORA LI.

La speranțe : 4—0 (0—0).

• ..... ..
PITEȘTI, 6 (prin telefon). 

Joc intr-un singur sens, spre 
poarta gălățeană, unde Călu- 
găru și compartimentul defen
siv al oaspeților s-au apărat

de-a dreptul eroic. La primul 
contact, chiar în min. 1, între 
Ralea și Stancu. ambii se acci
dentează grav și sînt nevolți 
să părăsească terenul (primul 
dintre ei chiar atunci, al doi
lea peste alte 7 minute). Atacu
rile piteștene se țin lanț, dar 
echipa de la Dunăre reușește, 
cu mari eforturi, să stopeze in
cursiunile localnicilor, uneori cu 
prețui faulturilor și al nume
roaselor lovituri de colț. De 
fiecare dată. însă, cind fundașii 
gălățeni au fost depășiți, por
tarul Călugăru a intervenit 
salvator. Așa cum avea s-o 
facă în min. 12, cind a „scos" 
in corner șutul violent al lui 
Bănuță, în min. 21, cind lovi
tura cu capul a lui Tirchineci, 
din 6 m, a fost salvată de sub 
„transversală" de portarul oas
peților, apoi în min. 25, cind a 
deviat in corner, de la colțul 
barelor, balonul expediat de a- 
celași Tirchineci; nici în min. 
33 sutul-„bombă“ al lui Bănuță 
nu l-a putut învinge pe bravul 
portar gălățean. In ultimul mi
nut al reprizei, la prima incur
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F.C. OLT 
CORVINUL

4 (3)2 <o;
TURCII IN

Stadion Viitorul ; teren moale, 
alunecos ; timp noros ; spectatori 
— circa 1 000. Șuturi : 24—4 (pe 
poartă : 11—2). Cornere : 5—4. Au 
marcat ; TURCU (mln. 6, 42, 59), 
MINEA (min. 38), respectiv GA
BOR (min. 84) și HANGANU (min. 
88),

F. C. OLT : durea 7 — Bogda- 
niuc 7 (mln. 63 M. Ene 6), Mihali 
7, Minea 7,5, D. Munteanu 7 — 
V. Popa 7, Ruse 7, Pistol 7, **
Popescu 1 — Turcu * 
(min. 73 C. Gheorghe

CORVINUL : Ioniță 
5, Stroia 5, Suclu 4, 
I. Petcu 6, Mezaroș 
Bejenarlu 5), Klein 6 
Hanganu 6. naș 5 (min. 70 ocoll- 
șan 5).

A arbitrat C. Gheorahe (Sucea
va) ; la linie : C. Corocan (Reșlțsi 
șl V. Angheloiu (București).

Cartonașe galbene : GABOR.
La speranțe : 3—0 (1—0).

M.
8, Craiu 6 
6).4 — Bardac 
Cocan 5 — 
6 (min. 58 
— Gabor 6,

SCOKNICEȘTI, 6 (prin te
lefon). într-un decor de iarnă 
timpurie, cu „mantinelă" de 
zăpadă strînsă de pe teren, 
ambele echipe s-au străduit, și 
în mare măsură au reușit, să 
ofere o partidă de bună cali
tate. Jucătorii localnici au im
primat un tempo alert șl au 
deschis destul de repede sco
rul. Aceasta s-a întîmplat în 
min. 6, cind fundașii centrali 
ai Corvinului n-au putut des
trăma o frumoasă acțiune co

lectivă a gazdelor, Pistol a șu
tat spre poartă, Ioni(ă a res
pins balonul și TURCU l-a re
luat în plasă : 1—0. în conti
nuare, Petcu, Klein, Gabor și 
colegii lor au echilibrat jocul 

. în unele perioade, dar, spre 
sfîrșitul primei reprize, local
nicii au apăsat din nou pe ac
celerator și s-au distanțat. Go
lul doi poartă semnătura lui 
MINEA care, în min. 38, cu o 
execuție excelentă, a trimis ba
lonul direct în poartă Ia o lo* 
vilură liberă de Ia aproximativ 
20 m. Cu trei minute înainte 
de pauză, o fază incepută de 
fundașul Munteanu a făcut 
„șah mat" apărarea hunedorea- 
nă, fundașul stingă al gazde
lor l-a deschis, pe partea 
dreaptă, pe Pistol, care a cen
trat înalt în careu și TURCU, 
eu o lovitură de cap, a expe
diat balonul în plasă : 3—0.

La începutul reprizei secun
de, localnicii au dominat insis
tent, creîndu-și alte situații fa
vorabile de a finaliza. In min. 
51, după executarea unei lovi
turi de colț, Craiu a reluat in 
bară, iar Pistol, în min. 57, a 
șutat puternic, de la circa 25 
m, însă „transversala" s-a o- 
pus înscrierii golului. în min.
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59, apărarea Corvinului a maij k48’’ 
cedat încă o dată : Ruse a ex
pediat puternic balonul de la
16 m de poartă, Ioniță l*a res-

.......................

ADMINISTRAȚIA DI STAI LOTO PR0N0SP0B1 IWOPMEAZA
NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES DIN

6 NOIEMBRIE
FAZA I : EXTRAGEREA I : 

1 16 17 39 36 43 31 25 ; EX
TRAGEREA A Il-a : 45 25 43 
37 29 24 2 49 ; EXTRAGEREA 
A III-a : 11 21 38 15 17 14 39 43.

FAZA A II-a : EXTRA
GEREA A IV-a : 24 5 32 3011 41; 
EXTRAGEREA A V-a : 39 8 
17 31 38 27 ; EXTRAGEREA A 
Vl-a : 3 23 37 21 22 28. FOND

TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
761 826 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 6 NOIEMBRIE: 
1. Ascoli — Pescara 2 ; 2. Bolog
na — Juventus 2 ; 3. Como — 
Lecce 1 ; 4. Fiorentina — Atalanta 
X ; 5. Verona — Milan 2 ; 6. In- 
ternazionale — Sampdoria 1 ; 7. 
Napoli — Lazio X ; 8. Roma — 
Pisa 1 ; 9. Torino — Cesena 1 ; 
10. Ancona — Reggina X ; 11. 
Bari — Barletta 1 ; 12. Piacenza 
— Avellino 2 ; 13. Taranto — 
Cremonese X. Fond loial de cîș- 
tiguri : 1.841.886 lei.
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(min. I

F.cJ 
C.F.R1 
mate I 
Si 57)1

A.sJ 
LU Nd
(1-0)1 
(min.I 
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Cartona.se


ULUI DOAR IN PRIMA REPRIZA

I Studențesc ; 
poarte rece ; 
000. Șuturi : 
kll). Corne- 

: PIȚURCĂ 
fel ROTARIU

R. Luces -
Popa 5, lor- 
5 — Stămid 
ficleanu 5 
’ologea 5 — 
mta. 74 Ol-

- D. Petre s- 
edtol 7, un. 
lca 8, Rota- 
îimttrescu 7
Lăcătuș 8,

iman (Ț!m1-
Petrescu și 
din Bucu-

ȚICLEANU. 
>1—1).

Olteanu a 
ții lui Lung 
acesta. A 
iar cifrele 

e concrete 
tie al cam- 
întează și

KESCU

în perspectiva meciului retur 
cu Dundee United. întîlnirea cu 
Flacăra Moreni s-a transfor
mat într-o binevenită partidă- 
lecție, pe care dinamoviștii au 
trecut-c doar pe jumătate. 
Mai concret, în prima repriză, 
etalînd un<_ din calitățile care 
au impus-o, Dinamo s-a dove
dit a fi O veritabilă mașină de 
pase, cu o bună conlucrare în
tre linia defensivă și cea media
nă, mereu atentă la preluare, 
de unde i-a lansat, cu servicii 
excelente, pe Vaișcovici, secon
dat mai înspre interiorul ata
cului de Sabău, sau chiar fron
tal, spre Cămătaru, la rîndul 
lui secondat de Mateuț. în fața 
unei apărări, a oaspeților, care 
n-a prea avut replică la viteza 
de execuție și forța de pene
trație a dinamoviștilor, aceste 
atacuri, cînd poziționale, cînd 
surprinzătoare, executate în 
plină viteză, gazdele au avut 
cîștig de cauză, punctînd de 
trei ori, prin CAMĂTARU (min. 
13), care a preluat cu capul 
centrarea lungă, peste toată a- 
părarea oaspeților, a lui V’aîsco- 
vici ; prin VAIȘCOVICI (min. 
15), care a sprintat dc la mijlo

REVIRIMENT ÎN EVOLUȚIA CLUJENILOR
I „u- CLUJ-NAPOCA 2 (2) I
I F.C.M. BRAȘOV 0 |

ruși...
ete. Speria- 
careului și 

L fața tînă- 

HR îșl con- 
|or ofensive' 
deschiderea 
ste angajat 
le 16 m, și 
învinge pe 
zie a gaz- 
[mător, cînd 
onul puter- 
alugăru a 
nin. 58, oas- 
șl J^ltimul) 
[ '^nSilarea : 
b pe partea 
LJC, venit în 
, cu capul, 
hd singurul 
lși pe) poar- 
l în care 
feste masată 
|dar Ignat 
B (min. 83) 
fe din situa- 
1, oaspeții 
pare.
L NERTEA

Stadion Municipal ; teren puțin 
moale ; timp însorit, dar rect ; 
spectatori — circa 7 000. Șmun : 
16—7 (pe poartă : 8—2). Cornere : 
8—3. Au marcat : CADAR (min. 
27) șl I. MOLDOVAN (min. 34).

„U* : Prunea 7 — Ghennan 74, 
Neamțu 7, Doboș 7, Pojar 7 (min. 
69 Teodorescu •) — L Moldovan 
7,5, Popicu «, M. Stoica 7, B:ro 7. 
— Cadar 74, Cr. Sava 7 (min. *5 
L. Moldovan).

F.C.M. BRAȘOV : Șanta • —
Andrași 6, Pătru 5 (min. 46 Șulea 
6,5), I. Naghi 7, Ghergu 6 — A- 
vădanei 6, V. Ștefan 7, S. Dră^an 
6 (min. 58 Pîrvu 6), Barbu 7 — 
Cigan 6, Terheș 5.

A arbitrat I. Crăciunescu »Rm. 
Vîlcea) ; la linie : Ad. Morolanu 
(Ploiești) și V. Tlie (București).
Cartonașe galbene : AVADANEl. 

DOBOȘ.
La speranțe : 4—3 (1—1, 2—2)

după executarea loviturilor de ’a 
11 m.

• ■ —
CLUJ-NAPOCA, 6 (prin tele

fon). Brașovenii urcă din start 
în treimea adversă, fără eficien

GAZDELE ÎNVING... Șl CONVING IF.C. INTER
S.C. BACAU J'”l

fază l-a 
pd acest a- 

F. C. Olt 
[toarelor" și 

Ciurea '-a 
[a interven- 
p, iarMiha- 
[y (min. 79, 

asupra lui 
pgea în ba- 
l afară. Cu 
p de final, 
[directă în 
fost finali- 
a pasa lui 
rul la 1—1. 
HANGANU 
îgea i-a rc- 
t în poartă:

liu V1NTILĂ

SIBIU, (6 prin telefon). Un 
meci cu o fizionomie „italia
nă" în prima sa jumătate, su
gerată nu doar de prezența in 
teren a lui ...Inter. Formația 
gazdă a reușit performanța — 
deși, desigur, nu acesta e cu- 
vîntul potrivit — de a sta cam 
42 din cele 45 de minute în zo
na careului advers, fără să iz
butească insă și... întoarcerea 
zeroului pe tabela de marcaj. 
Gazdele au atacat tot timpul, 
dar n-au avut „punch", sterili
tatea lor datorindu-se fie su
turilor telefonte, ușor bloca’e 
de barajul apărării oaspete 
(Jurcă în min. 18 și 31, Casu- 
ba în min. 35. Stănescu în min. 
38), desincronizării în unele 
faze, altminteri frumos con
struite (Jurcă și Radu II în 
min. 8), fie neasumării șutului 
pe poartă in situații favorabile, 
preferîndu-se pasa la stilul 
„poate iese ceva" (Cașuba. în 
min. 29, după ce trecuse spec
taculos de Giudin). Și, firește, 
ar mai fi de adus în discuție

ETAPA A n-a A DIVIZIEI B
k. NEAMȚ —

4—1 (1—l) : 
hertic (min. 
I) și Cepoi 
Basalic (min

C. S. BO-
Ursa anin.
— PCTRO- 
(0-0) : Cr.

I — POIANA
Ștefănescu

I (min. 52)

LOIESTI — 
l—o (1—0) : 
L STEAUA 
tbieru (min. 
63) și Biscă

BRĂILA — 
(2—0): Sta- 
șcă (min. 35
82).

II CÎMPU- 
p — F.C.M. 
[LCEA 3—0

11), Lazăr 
min. 73).

— POLI

TEHNICA IAȘI 0—2 (0—1) :
Gheorghiu (min. 22) și Florean 
(min. 48).

Relatări de ta : C. Rusu, C. Ne- 
cula, Fl. Jecheanu, V. Frîncu, 
I. Tănăsescu, S. Neniță, M. Ior- 
ga, A. Rotaru și C. Enea.
L PETROLUL 12 6 4 2 18- 7 16
2. Gloria Buzău 12 8 0 4 17-11 16
3. Progr. Brăila 12 7 1 4 22- 8 15
4. Polit. Iași 12 7 1 4 19-11 15
5. CSM Suceava 12 6 2 4 18-13 14
6. Unirea Focșani 12 7 0 5 15-13 14
7. Met. Plopeni 12 6 1 5 16-10 13
8. Ceahlău* n 6 1 5 13-16 13
9. Steaua Mizil 12 6 1 5 14-14 13

10. F.E.P.A. *74 12 5 2 5 16-14 12
11. CFR Pașcani 12 4 2 6 12-15 10
12. Aripile Bacău 12 4 2 6 15-20 10
13. Poiana Cîmp. 12 4 2 6 10-16 10
14 . C.S. Btș. n 4 2 6 11-19 10

15. Șiretul 12 4 2 6 9-18 10
16. A.S.A. Expl. 12 4 1 7 13-20 9
17. Delta Tulcea 12 2 4 6 13-22 8
18. Prahova 1? 4 0 8 6-16 8

etapa viitoare (duminică
13 noiembrie) : Poiana Cîmpina 
— F.E.P.A. ’74 Birlad, Petrolul 
Ploiești — Metalul Plopeni, C.F.R. 
Pașcani — Unirea Focșani, F.C.M. 
Delta Dinamo Tulcea — Aripile 
Bacău, Steaua Mizil — F.C.M. 
Progresul Brăila, Gloria Buzău — 
Ceahlăul Piatra Neamț, C.S.

cul terenului Ia o minge trimisă 
de Sabău, și prin MATEUȚ 
(min. 21 — cel mai frumos gol al 
meciului) care, la mingea cen
trată de Mihăescu, reușește să-i 
„ia fața" lui Dohot, ieșit la in
tercepție, și, ajins în fața por
ții goale înscrie fără probleme. 
A fost o execuție tehnică de 
excepție. Din păcate, după acest 
gol Dinamo „reduce" motoarele, 
drept pentru care oaspeții în
scriu prin BELDIE (min. 31), 
care reia în plasă, din careu, 
mingea centrată de Văidean, cel 
mai bun om al oaspeților. 
Repriza a doua se desfășoară 
în nota de dominare a „alb-ro- 
șilor", dar șuturile lui Vaișco
vici șî Mateuț sînt parate în 
ultimă instanță de Dohot. care 
se opune majorării scorului, așa 
cum avea să o facă și Stelea. 
la penaltyul din min. 83, cînd 
Văidean a tras slab, pe mijlo
cul porții. De remarcat că. din 
min. 68. ca urmare a acciden
tării lui Orac, Dinamo a jucat 
în 10 oameni. ceea ce nu l-a 
slăbit nici forța, nici n-a redus 
numărul atacurilor spre poarta 
lui Dohot Oricum, un rezultat 

ță insă. Pe de altă parte, presin
gul practica: de oaspeți, marca
jul strict (Naghi s-a „lipit" ma; 
mereu de Cr. Sava) și in zună 
au incomodat-o pe „U ‘, dar du
pă primul sfert de oră aceasta 
a început să-și limpezească jo
cul, combinațiile in viteză de
rutante, schimbarea direcțiilor 
de atac creind panică in siste
mul defensiv al adversarei. Pri
ma fază periculoasă la poarta 
lui Șanta am consemnat-o în 
min. 18. dnd fundașul Gherman 
a făcut o splendidă cursă, a cen
trat și Biro, din plonjon, s. tri
mis balonul in... .brațele porta
rului. Accelerările echipei loca
le aduc și golul mult dont. In 
min. 27 este rîndul lui Pojar să 
uree în atac, centrare și CADAR 
(ișnește printre fundașii oaspeți, 
deviind cu subtilitate balonul în 
plasă: 1—0. In min. 34, M. 
Stoica va recupera un balon în 
terenul său, îl lansează pe I. 
MOLDOVAN, acesta se duce „ca 
din pușcă" spre careul „galben- 
negrilor", îl driblează și pe por
tar și majorează scorul : 2—0. 
Tribunele sînt încălzite nu nu
mai de jocul echipei favorite.

și ritmul mult prea lent, cu 
care era greu de prins pe pi
cior greșit apărarea supraaglo
merată și exactă a oaspeților.

Jocul se reia cu o fază care 
face... uitat frigul : Boar urcă 
pe dreapta, șutul său șterge 
bara, mingea e recentrată la 
6 m, de unde Radu II șutează 
puternic ; Cimpeanu respinge 
miraculos, iar Cașuba, de la 
numai 3 metri, reia la alți 3 
metri peste poartă ! Au urmat 
alte 25 de minute desprinse 
parcă din prima repriză. Ar ti 
fost insă greu (sigur, nu și im
posibil !) să nu cadă golul, țl- 
nînd cont de insistența domi
nării sibiene. în min. 70, Ra
du II e tras de mină și trintit 
in careu și se acordă pe bună 
dreptate penalty : va trans
forma M. STĂNESCU. înde
părtați de perspectiva punctu
lui în deplasare, băcăuanii 
schimbă imediat registrul tac
tic și în min. 73 vor obține pri
mul lor corner, iar în min. 81 
și prima (se poate citi singura)

Botoșani — Prahova C.S.U. Plo
iești, C.S.M. Suceava — Șiretul 
Pașeanl, Politehnica Iași — A.S.A. 
Explorări Cîmpulung Moldove
nesc.

SERIA A ll-o

A. S. DROBETA TR. SEVERIN 
— CHIMIA RM. VÎLCEA 1—8 
(1—1) ; Mănescu (min. 18), res
pectiv N. Marin (min. 30) șl 
Mangalagiu (min. 57).

METALUL MIJA — METALUR
GISTUL SLATINA 3—0 (2—0) :
Al. Rus (min. 14 și 82) și pitaru 
(min. 32).

F.C.M. CARACAL — META
LUL MANGALIA 0—0.

MINERUL MOTRU — PANDU
RII TG. JIU 0—0

GAZ METAN MEDIAȘ — TRAC
TORUL BRAȘOV 4—1 (2—0) i
Predatu (min. 4 și 14), Pustal 
(min. 67) și Dobai (min. 88). res
pectiv Beleaua (min. 80).

I.CJ.M. BRAȘOV — DACIA PI
TEȘTI 3—2 (3—1): Berteanu (min. 
8), S. Dumitrescu (min. 16) șl 
Eremia (min. 24), respectiv Năs- 
tase (min. 43 și 70).

C. S. TÎRGOVISTE _ SPOR
TUL „30 DECEMBRIE" 1—0 (1—0)1 
Niculcioiu (min. 1).

I DINAMO 3 (3) I
| FLACARA 1 (1) 1

Stadion Autobuzul ; teren în
ghețai ; timp foarte rece ; spec
tatori — circa 6000. șuturi : 13— 
li (pe poartă : 8—3). Cornere : 
3—1 Au marcat : CăMAȚARU 
(mm. 13), VAIȘCOVICI (min. 15), 
MATEUȚ (min. 21), respectiv 
BELDIE (min. 31).

DINAMO : stelea 7 — Mihătscu 
7, Redmc 7, Andone 7 (min. 46 
Al. Nico'-ae 7), Varga 7,5, — Lu- 
pu 7, Sabău 7,5, Mateuț 8, Orac 
7 — Vaișcovici 7, Cămătaru 7 
(min. 46 Râlucw'.u 7).

FLACARA : Dohot 6 — Purdea 
». Beldie 7. Gh. Radu «, N. Stă
nescu 6.5 — M. Pană 6.5, Marca 
7, D Sava 8 (min. 50 Dumitraș- 
cu T. Movilă 7 (min. 80 Ctabă. 
năcă) — Văidean 7. Cn iriți 6.

A arbitrat V. Curt (Constan
ța) : Ia linie : Cr. Teodorescu
(Buzău) si L SMviu (Galați).

La speranțe t 4—2 (2—1).

normal și o prestație excelentă 
a dinamoviștilor în prima re
priză, pe care o sperăm de 
două ori repetată în meciul cu 
Dundee.

Victor NITA

care a marcat un frumos reviri
ment, dar și de cavalcada oca
ziilor de gol pe care ea și le 
creează (min. 38. 39. 41 — la 
aceasta din urmă I. Moldovan a 
trimis în bară).

La reluare, brașovenii ies mai 
mult la atac, dar primii care se 
află aproape de gol sînt tot ju
cătorii localnici (min. 52 — II. 
Stoica, min. 53 — Biro și min. 
57 — Cadar). Terheș se joacă, 
în careu, cu o mare ocazie ,mji. 
59). pentru ca. in min. 67. Pri- 
nea să respingă cu mare difi
cultate „bomba" lui Avădanei 
în min. 73, din nou panică Ir. 
careul brașovean, cînd Doooș îl 
găsește cu o minge lungă pe 
Teodorescu, cursă a acestuia. 
Șanta îi închide unghiul și clu
jeanul trimite pe „lingă". Ulti- 
me’e două situații de marcare le 
notăm în min. 75 (Terheș — însă 
a plecat din ofsaid nesemnalizat 
de tușierul V. II ie) și în mm. 89 
(Biro, la centrarea lui M. Stoica, 
a trimis, cu capul, exact Ir. bra
țele portarului).

Stelian TRANDAFIRESCU

Stadion Municipal ; teren ban ; 
timp rece, dar frumos ; spectatori
— circa ÎS 000. Șuturi : 11—4 (pe 
poartă : 3—1). Cornere : 10—1. A 
marcat : M. STĂNESCU (min. 70
— din penalty).

F. C. INTER : V. Marcel 6 — 
Cotora 6.5, I. Ene 7, Boar », Do- 
brotă 6,5 — Laurențiu 7 (min. 87 
Văsîl), M. Stănescu 6,5, Jurcă 8,5
— C. Zamfir 6,5, Radu II 7, Ca
șuba 7.

S. C. BACAU : Cîmpeanu 7 — 
Jercălău 6,5, Borcea 6, Arteni 7, 
Ciudin 7 — Burleanu 6, Ivanov 7, 
Tismănaru 5 (min. 76 Fulga 5) — 
Șoiman 5, Scînteie 5 (min. 65 
Grigoraș 6), Penoff 5.

A arbitrat A. Gheorghe (Piatra 
Neamț) ; la linie : J. Grama șl 
Al. Roiea (ambii din București).

Cartonașe galbene : IVANOV.
La speranțe : 5—1 (3—0).

• i >

lor ocazie periculoasă, Grigo
raș intrind singur în careu, dar 
șutind slab.

Sorin SATMARI

DUNAREA CALARAȘI — E- 
LECTROPUTERE CRAIOVA 5—1 
(2—1) : ștefan (min. 41), Petre 
(min. 44), Farin (min. 56) șl Mu- 
șat (min. 57 și 63 — din pe
nalty), respectiv Olaru (min. 32).

JIUL PETROȘANI — ELEC- 
TROMUREȘ TG. MURES 3—0 
(2—0) : Henzel (min. 3), I. Cojo- 
caru (min. 39) și Boitor (min. 51 
— din penalty).

Relatări de la : V. Manafu, P. 
Volnea, Gh. Donciu. G. Jugăna- 
ru, M. Țacăi, V. Sccăreanu, M. 
Avanu. N. Constantinescu șl G. 
Tutu.

1. JIUL 12 8 2 2 19- 5 18
2. Chimia 12 6 2 4 16- 9 14 -
3. El-mureș 12 6 2 4 15-17 14
4. Dacia 12 6 1 5 16-13 13
5. El-putere 12 6 0 6 16-14 12
6. Gaz Metan . 12 5 2 5 19-19 12
7. I.C.I.M. 12 6 0 6 14-15 12
8. Tractorul 12 5 2 5 17-18 12
9. Dunărea 12 5 2 5 19-24 12

10. Pandurii 12 4 4 4 9-14 12
11. Sp. ,30 Dec. « 12 5 1 6 10- 9 11 «w

12—13. Metalurg. 12 5 1 6 17-18 11
F.C.M 12 5 1 6 18-19 11

14. Met. Mang. 12 4 3 5 15-16 11 '
15. C. S. Tîrg. 12 5 1 6 10-14 11 —
16. Met. Mija 12 5 1 6 12-17 11
17. AS Drobeta 12 5 0 7 23-17 10
18. Min. Motru 12 4 1 7 10-17 9

ETAPA VIITOARE (duminică 13 
noiembrie) : Metalul Mangalia — 
Chimia Rm. Vîlcea, Electroputere 
Craiova — F.C.M. Caracal, Dacia 
Pitești — Dunărea Călărași. Me
talurgistul Slatina — Minerul Mo-

„MARȘUL“
înfruntînd frigul și fulguiala, 

publicm giuleștean, superb în 
statornici... lui. a cîntat pînă 
spre final „Marșul triumfal" 
din Aida... L-a cîntat însă za
darnic căci Rapidul a făcut, 
duminică, o partidă modestă, 
cedînd ambele puncte unui ad
versar lucid și determinat. S-a 
Început cu ratări de ambele 
părți: Damaschin II (min. 16), 
Ciolponea (min. 22), respectiv 
Popa (min. 11) și, mai ales, 
Petcu (min. 28). Mai limpezi și 
mai direcți în exprimare, „pi- 
votînd" în jurul lui Petcu, 
dispecer inspirat pentru sprin
terii Zahiu și Popa, oaspeții des
chid scorul, logic. în mîn. 37, 
același PETCU trimițind un rist, 
cu efect, de la 25 m : 0—1. De 
notat că, in min. 35, Goanță 
(altfel șters) a fost la un pas 
de gol dar Anton a deviat, a- 
proape miraculos, în corner.

La reluare. Motroc aruncă 
forțe noi în teren, simțind că 
bătălia se pierde, totuși, la mij
loc. Fără efect însă, căci tot 
Farul e mai sigură și mai de
zinvoltă. izbutind chiar să mă
rească diferența, prin POPA 
(lansat pe stingă de Petcu). cu 
largul concurs al portarului 
Toader (min. 60). Paradoxal, 
este momentul care trezește e- 
chipa gazdă, a cărei replică 
vine prompt, DAMASCHIN n 
fructificând, in min. 62, centra
rea Iui Vlad. De-acum încolo, 
partida va avea un singur sens, 
către poama Farului, nu o dată 
„asediată". Numai că Rapidului 
îi lipsesc „mintea limpede" și, 
poate, dramul de noroc necesar 
unei egalări după care aleargă

GREU PÎNĂ LA PRIMUL GOL

(UNIV. CRAIOVA 2 (0)
A.S.A. TG. MUREȘ 0

Stadion Central ; teren curățat 
de zăpadă ; timp rece ; spectatori 
— circa 7 000. Șuturi : 20—7 (pe 
poartă : 11—1). Cornere : 9—1. Au 
marcat : IRIMESCU (min. 57 — 
din 11 m) și BITA (min. 65) (

UNIV. CRAIOVA : Crlșan 7 - 
Mănăllâ 6,5, N. Zamfir 6, E. Săn- 
doi 6, Irlmescu 7 — Luță 6. Geol- 
gău 6,5 (min. 74 Blca 6). Gh. Po
pescu 8 — Blță 7, Bîcu 6 (min. 46 
Ghiță 6), P. Badea 6.

A.S.A. TG. MUREȘ : varo 7 — 
Szabo 6, Jenei 6, Z. Naghi 6.5, 
Erâs 6 (min. 81 Fodor) — Botezan 
6, Cr. Moldovan 5, V. Ene 7 —
Ciorceri 6. Albu 5 (min. 66 Pin- 
tea 5), Szanto 6.

A arbitrat M. Niculescu (Bucu
rești) : la linie : L Igna (Timișoa
ra) și FI. Popescu (Ploiești)

Cartonașe galbene : N. ZAMFIR. 
La speranțe : 9—1 (4—0).

• —————
CRAIOVA, 6 (prin telefon). 

Raportul valoric dintre comba
tante a devenit conform cu 
realitatea abia după minutul 
57, cînd „gheața a fost spartă" 
de golul marcat de IRIMESCU, 
din 11 m (după faultarea, în 
careu a lui Gh. Popescu de 
către C. Moldovan). Craiovenii 
au simțit nevoia acestui mo
ment psihologic favorabil care 
să-i scoată din stereotipia unor 
atacuri lipsite de nerv șl in
ventivitate. cu pase mărunte 
și previzibile, cu finalizare a- 
mînată exasperant. Un singur 
jucător, puternic, lucid, anga
jat în ambele faze ale jocului, 
acționînd ca un piston neobo
sit, Gh. Popescu, reprezenta 

tru, Pandurii Tg. Jiu — I.C.I.M. 
Brașov, C. S. Tîrgoviște — A. S. 
Drobeta Tr. Severin. Sportul „30 
Decembrie" — Jiul Petroșani, E- 
lectromureș Tg. Mureș — Gaz 
Metan Mediaș. Tractorul Brașov 
— Metalul Mija.

SERIA A lll-o
GLORIA REȘIȚA — DACIA 

MECANICA ORAȘT1E 3—6 (2—0): 
Doja (min. 5), Scinteie (min. 10) 
Și < in.z 66).

A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA- 
RA — GLORIA BISTRIȚA 2—0 
(1—0) : Giuchict (min. 44) și Bo- 
tariu II (min. 6D.

AVÎNTUL REGHIN — U. T. 
ARAD 1—1 (0—0) : Costan (min.
88), resoe-tiv Vancea (min. 49).

CHIMICA TlRNAVENI — ME
TALUL BOCȘA 3—t O—1) t o- 
prișor (min. 4). Vereș (min. 60) 
șl Mărginean (min. 65). respectiv 
Otiman (min. 42).

OLIMPIA I.U.M. SATU MARE — 
F. C. MARAMUREȘ 1—0 (0—0) : 
Gerstenmeier (min. 57 — din pe
nalty). -r

MINERUL CAVNIC — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 0—0.

UNIREA ALBA IULIA — C.S.M. 
REȘIȚA 4—1 (1—0) : Țălnar (min. 
32). I. Popa (min. 46) și Mitracu 
(min. 68 și 75). respectiv Mărgi
nea nțu (min. 88 — din penalty).

A. S. PAROȘENI VULCAN — 
ARMATURA ZALAU 1—t (0—0) : 
Milenovicl (min. 87), respectiv 
Păturică (min. 70).

ZADARNIC...
i K-APID 1 (0)|
I F.C. FARUL 2 (1) |

Stadion Giuleștt ; teren bun ) 
timn friguros ; spectatori — cir
ca 10 000. Șuturi: 15—11 (p"poar. 
tă : 8—7). Cornere : 12—2. Au
marcat : DAMASCHIN n (min 
62) respectiv PETCU (min. 37)’ 
și 1 OP A (min. 60).

RAPID t Toader 4 — Vlad 6, 
Rada 5, Matei 5 Bacoș 6 — Dră- 

ghici 5, Balaur 5 (min. 55 L. ffie 
5). Goanță 5 (min. 55 cîrstea 5) 
— Damaschin II 6, Ciolponea 6, 
Vameșu 4.

F.C. farul : Anton 7 — Du
mitru 6. Popovtoi 7, Tătăran 7, 
Cămul 6 — Petcu 7,5, Nedeleea- 
ru 6. Iman 6 — Tufan 6, Zahiu 
7 (mta. 81 Mustacă), Popa 7 
(mta. 86 lovănescu).

A arbitrat M. Axente (Arad) ; 
la linie : I. Velea (Craiova) și 
A. Ranghel (Vaslui).

Cartonașe galbene : MATEI,
CIOLPONEA, RADA. CÎRSTEA, 
DUMITRU, NEDELCEARU, PET. 
CU.

La speranțe : 4— i (3—1).
• ——- - - - - - - - —

cu toți jucătorii. Ea obține cor
ner după corner (doar cartona
șele galbene se împart In mod 
egal) și ocazie după ocazie (ba
ră a lui Ciolponea în min. 75, 
intervenție salutară a lui Anton 
în min. 88 etc.), dar nu șt golul 
visat de tribune! După soco
teala că 30 de minute, cît s-a 
aflat Rapid la cîrma meciului, 
nu reprezintă decît o treime din 
90, succesul Farului trebuie pri
vit ca meritat.

Ovidiu IOANIȚOAIA 

un atu (multă vreme) insufi
cient pentru a înclina balanța. 
A.S.A., nesolicitatâ din plin, 
convenindu-i și terenul moale, 
In măsura In care craiovenii, 
mal tehnici, se simțeau inco
modați, tocmai din această cau
ză, s-a cantonat într-o apărare 
supranumerică, care respingea 
sistematic toate mingile ajunse 
în careul lui Varo. Abia în 
min. 43, la o incursiune a lui 
Gh. Popescu, tribunele pot să 
guste prima fază fierbinte la 
poarta mureșenilor, cînd, după 
o „înghesuială" în careul mic. 
din care putea să se nască go
lul, Naghi limpezește situația, 
degajînd balonul de pe linia 
porții-

Pînă la urmă iată că insis
tența lui Gh. Popescu a fost 
răsplătită de penaltyul obtinut 
și transformat. Golul primit i-a 
obligat pe mureșeni să se „des
facă", să rarefieze propria trei
me, să-și încerce șansele și în 
ofensivă. Neîncorsetată. Univer
sitatea și-a revenit, atacurile 
au devenit mai dinamice și 
mai ingenioase. Geolgău și-a 
regăsit dezinvoltura. Badea a- 
plombul, lrimescu șutul de la 
distantă. Mănăilă curajul. De 
altfel, ultimul, la o învăluire 
(min. 65) pe flancul drept, a 
centrat ideal pînă Ia BIȚĂ, 
care s-a înălțat și a înscris cu 
capul. La 2-—0, A.S.A. apasă 
pe accelerator, dar cu mare 
timiditate. Frîiele meciului ră- 
mîn în mîinile gazdelor, care 
mai ratează o ocazie rarisimă 
prin Blță (min. 78). singur cu 
portarul Varo.

Ion CUPEN

STRUNGUL ARAD — C.F.R- TI
MIȘOARA 1—0 (1—0) : ZSllner
(min. 42).

Relatări de la : D. Glăvan, șt.
Marton 1. Ormenișan, I. Ducan, 
R. Vida. M. Palcău. I. Anghelina, 
V. Purice și N. Străian.
1. U.T.A. 12 9 1 2 30-10 19
2. Olimpia S. M. 12 8 2 2 24- 9 18
3. „Poli“ Tim. 12 8 2 2 25-11 18 -
4. Armătura 12 7 1 4 14-12 15
5. A.S.A. Progr. 12 6 2 4 17-14 14
6. Gloria B-ța 12 6 1 5 26-14 13
7. Unirea A. L 12 6 1 5 27-21 13
8. Chimica 12 6 0 6 18-16 12 '
9. Strungul 12 4 4 4 10-12 i? 7

10. C.S.M. Reșița 12 5 1 6 15-17 11
11. F. C. Maram. 12 4 2 6 17-13 10
12. C.F.R. Tim. > 12 4 2 6 15-17 10
IX Min. Cavnic 12 4 2 6 12-19 10
14. Gloria Reșița 12 5 0 7 17-27 10
IX Dacia Orăștie 12 4 1 7 7-21 9
16. A.S. Paroșeni 12 3 2 7 9-21 8
17. Metalu RO'sa 12 3 2 7 11-24 8

18. Avîntul Reghin 12 2 2 8 8-24 6

ETAPA VIITOARE (duminică 13 
noiembrie) : U. T Arad — C.F.R. 
Timișoara. Metalul Bocșa — A- 
vîntul Reghin. C.S.M. Reșița — 
Chimica Tîrnăveni. Gloria Bis
trița — Minerul Cavnic. Politeh
nica Timișoara — Unirea Alba 
lulla. A. S. Paroșeni Vulcan — 
Strungul Arad. Armătura Zalău 
— Olimnia I.U.M. Satu Marc. 
F. C. Maramureș Bala Mare — 
Gloria Reșița. Dacia Mecanica O- 
răștle — A.S.A. Progresul Timi
șoara.



în Divizia A la hochei, prima grupă valorică Aniversarea Marii Revoluții Socialiste

STEAUA, VIITORUL Șl SPORT CLUB, DOUA VICTORII din Octombrie
în cea de a 6-a etapă a Di

viziei A la hochei, prima gru
pă valorică, Steaua și C.S.M. 
Viitorul Ghcorgheni, după ce 
au învins vineri pe Dinamp și, 
respectiv. Progresul, au cîști- 
gat și' sîmbătă. chiar la dife
rențe mai mari, iar sîmbătă și 
duminică Sport Club a întrecut 
pe Dunărea Galați. Iată ami- 
nunte :

DINAMO — STEAUA 1—7 
(0—1. 1—3, 0—3). Un public 
numeros a asistat sîmbătă sea
ra. pe patinoarul ..23 August", 
ia un meci atractiv, presărat 
cu multe faze de hochei auten
tic (îndeosebi în prima parte), 
pentru că cele două formații 
au jucat „altceva", confir- 
mînd o mal veche convingere 
că știu mai mult decît arătă de 
obicei. Partida a debutat în- 
tr-un ritm rapid, cu pase-ful- 
ger, cu atacuri șl contraatacuri 
în trombă la ambele porți, o- 
ferind portarilor Huțan (D), 
mai ales, și Netedu (S) posibi
litatea afirmării recunoscutelor 
lor Calități. De înscris a în
scris Burada (mln. 1), dintr-o 
pasă cum știe să dea Ioniță, șl 
Steaua, eliberată sîmbătă de 
complexul rezultatului, a luat 
conducerea : 0—1. E clar că ste- 
liștii (cînd vor) patinează mai 
bine, sînt mai omogeni, știu 
să se plaseze în fața porții ad
verse și să... înscrie I Dinamo 
rezistă ritmului, are numeroase

ocazii, dar la pătrunderea inci
sivă a lui Pisăru (min. 12) nu 
apare nimeni la preluare, iar 
Erds (min. 13) nu nimerește pu
cul. din apropierea porții lui 
Netedu. îl imită (min. 15) Hă- 
lăucă (S) și Caval (D), la... 50 
de centimetri de Netedu. Ritm 
alert și în repriza secundă, 
Solyom (D), singur cu Netedu, 
trage în acesta, Geru (S) ra
tează de la un pas de Huțan și 
înscrie K. Antal (min. 25), ser
vit lung de Daia la linia roșie 
și pornit irezistibil pe contra
atac : 0—2. în min. 31 Solyom, 
bine găsit de Pisăru, strecoară 
pucul în poartă si... 1—2. Un 
puc pe traseul Dimache — Chi- 
riță — Geru aduce Stelei încă 
un punct (1—3) în același mi
nut 31 și, tot pe contraatac, 
prin Burada (pasă Popescu) 
scorul ajunge 1—t. „Liniile" 
Stelei păstrează ritmul și co
eziunea, cele dinamoviste devin 
inconsistente, datorită jocului 
individual, si campionii mai 
înscriu prin Dragomir (Hălău- 
că — Ioniță) in min. 45, Hălăucă 
(Popescu — Burada), în min. 
54, și tot Hălăucă, excelent ser
vit de Popescu. în min. 56. 
Minute d< penalizare : 12—10.
Au arbitrat FI. Gubernu — 
M. Presneanu, Gh. Mîcu.

Mircea COSTEA
C.S.M. VIITORUL GHEOR- 

GHENI — PROGRESUL M.

CIUC 6—1 (2—0, 2—1, 2—0).
Localnicii au dominat partida, 
dovedindu-se in plină formă, 
mai ales datorită liniei de pers
pectivă, cu Gali și Andras, ju
cători de lot. Au marcat : 
Toke 2, Kacso 1, E. Csata 1, 
Benedek 1, Andras 1, respectiv 
E. Antal. Minute de penaliza
re : 12—18. Arbitri : M. Dinu — 
Gh. Tașnadi, Cs. Fodor. (Bela 
MALNASI — coresp.).

SPORT CLUB M. CIUC — 
C.S.M. DUNĂREA GALATI 
5-2 (2-0, 2-1, 1-1) și 5-2 
(0—0. 0—2. 5—0). Gazdele au e- 
voluat slab în prima partidă, 
iar gălățenil au replicat cura
jos. In pofida scorului final, fa
vorabil formației Sport Club, 
meciul a fost echilibrat în re
prizele a doua șl a treia. Oas
peții au luptat cu elan, și-au 
apărat dîrz șansele și în me
ciul al doilea, reușind să con
ducă cu 2—0 în min. 32, dar 
maturitatea șl forța 
gazdelor le-au adus 
din nou, o victorie

Marcatori: Baricz
Naghi 2+1, Bedo 1+0. Gereb 
0+2, Gerczulji 0+1, respectiv 

— - - - ■ - - Nuțu

de joc a 
acestora, 
meritată.
2+1. B.

St. Zaharia 1 + 0, A. 
1+1, E. Radu 0+1.

Minute de penalizare : 
10—14. Arbitri; I. Becze 
Enache, Em. Both (Vaier 
CANU — coresp.)

8—«și
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LA VOLEI, LIDERII ÎNVINGĂTORI DUPĂ 5 SETURI!

TREPTELE AFIRMĂRII
Astăzi se împlinesc 71 de ani de la victoria Marii Revo

luții Socialiste din Octombrie, eveniment cu largi semni
ficații în istoria omenirii, care a fundamentat o nouă eră, 
cea a socialismului și comunismului. Sub conducerea Parti
dului Comunist al U.R.S.S., popoarele acestei țări au ob
ținut realizări importante, într-o diversitate de domenii, 
printre care ți in sport. Nu mai departe decit la recent 
încheiatele Jocuri Olimpice, sportivii sovietici s-au aflat 
printre protagoniștii și laureații întrecerilor, demonstrind 
o valoare deosebită in multe discipline.

&

§

Etapa a VlII-a a campionatelor 
Diviziei A de volei a programat 
numai opt partide, trei f" 
cate în devans (două la 
una la mascu>?i), iar o 
masculin) amina tă.

fiind ju- 
temtain, 

i alta (la

FEMININ
OLTCITRAPID BUCUREȘTI

CRAIOVA 3—0 (10, 7, 9). O par
tidă agreabilă, la capătul căreia 
gazde.e au cîștigat clar, după ce 
au condus tot timpul, uneori la 
diferențe apreciabile. Rapldlstele 
au avut nume ase acțiuni de a- 

tac spectaculoase, dar... ta alter
nanță cu faze mai puțin reușite, 
datorită nesincronizărilor la con
strucție. Principalele lor trăgă
toare, cu excepția Danielei Bum- 
băcilă. au fost lipsite de forță, 
ușurând ta unele momente sar
cina apărării de dincolo de fi
leu. în schimb, echipa craiovea- 
nă a evoluat la un nivel scăzut, 
pârind convinsă că nu are vreo 
șansă la victorie, deși ta ediția 
precedent' reușise un 3—2 ta 

aceeași sală din Ciulești. S-au 
remarcat, alături de Daairia 
Bumbăcilă. Daniela Buhțea șl 
Daniela GUcă de la Învingătoare. 
Roxana Oprea șl, ta parte, Mo
nica Fuchs de la învinse. Au 
arbitrat N. Dobre șl V. Vrăjescu. 
(Gh. DEDIU).

C.S.M. OȚELUL T1RGOV1ȘTE 
— DINAMO BUCUREȘTI 1—3 
(15, —12, —5, —7). Oaspetele au 
avut In față o echipă care. ta 
primele două seturi, s-a mobili
zat mult ta jurul Cristioel La
katos și Cristtael Zamfir. DupA 
aceea, Hpsa d’ experiență, ca și 
jocul din ce ta ce mai exact ai 
bucureșten  celor — cu George t* 
Bne. Doina Dimofte șl CorXta 
Holban ta prxn-plac — 
spus cuvtatuL Arbitri : C. Șevă- 
ială șl C. Tab! (M. AVAST, OO- 
resp.).

CHIMIA RM. V1LCEA — 
CARA ROȘIE BUCUREȘTI 3—3 
(—8, 14. —13. 11, 9). Așa cum au 
jucat voleibalistele de la Flacăra 
Roșie de-a lungul a patru se- 
turl, puțin a lipsit ca să con
semnăm o surpriză șl., prima 
-înfrângere a vllcenc^Ior. chiar ta 
propriul „fief". O evoluție peste

aceea a coechipierelor au avut 
Aurelia Zabrira, Camelia Iliescu 

șl Dorina Crăciun de la gazde, 
Corlna Olteanu și Niculina 
jor de la oaspete. Arbitri : 
Herța șl M. Constanttaescu. (D. 
ROȘIANU, coresp.).

C.S.U. RAPID GALAȚI — DA
CIA PITEȘTI 0—3 (—12,—10,—12). 
Spre dezamăgirea celor 1500 de 
spectatori, echipa locală — cu o 
prestație sub orice critică, ta 
toate compartimentele — a pier
dut fără drept de apel. Forma
ția argeșeană — în sextetul Ma
riana Miron, Claudia Tătucu, 
Anca Gheorghe, Cristina Buzno- 
su, Mihaela Marian, Dana Ma
rinescu — a lăsat o frumoasă 
impresie, pre. jocul ei- combtan- 
tiv o apărare ta zi foarte bană 
și o dăruire exemplară. Arbitri : 
I. Co^xinia și Cr. NeUefca. fT. 
SIRIO POL. coresp).

MASCUL N

FLA-

9 TITLURI
(Urmare din pao. I)

mită (2—3) de turcul D. Muha- 
ren. M. Constantin (68 kg), deși 
incomplet refăcut în urma unui 
accident, a terminat victorios 
partida „a bulgarul V. Atanasov.

O Surpriză plăcută a consti
tuit-o evoluția tînărului luptă
tor gălățean F. Mălincscu (100 
kg — libere), care a devenit 
campion ca urmare a victoriei 
prin tuș in disputa cu turcul 
D. Mahmi.t Ceilalți campioni 
balcanici V. Ghetov (Bulga
ria) — 68 kg. V. Jckov (Bul
garia) — 74 kg. K. Kostov (Bul
garia) — 82 kg. V. Zabaev (Bul
garia) — 90 kg, K. Barbutov 
(Bulgaria) — 130 kg. la libere; 
G. Mazganov (Bulgaria) — 74 
kg, n. Bassar (Turcia) — ’ 82 
kg, B. Spasov (Bulgaria) — 100 
kg și E. Anghclov (Bulgaria) — 
130 kg, la greco-romane.

Bu- 
M.

VIITORUL BACAU — C.S.M.U. 
SUCEAVA J—1 (—11. 5, li. 1). 
Băcăuanii au realizat o victorie 
muncită, ta fața unei echipe ca
re a impresionat. ta general, 
prin puterea de luptă, epuizată 
însă... ta setul de Încheiere. Re- 
marcâri : Prodan, A. Ion șl 
lea d’ la gazde, Mindru șl 
goș de la oaspeți. Arbitri : 
Voicu și V. RangheL (E.

BAU, coresp.)
A.S.A. ELECȚROMUREȘ 

MUREȘ — RELONUL
NEȘTI S—9 (li, 5, 12). După U3 
prim set echilibrat, care putea 
reveni tot atlt de bine și Relo- 
nuiul. mureșenii s-au Impus a-

Pra-

G. 
TEI-

TG. 
SAH-

■5

Nu sînt puțini aoeia care 
au rămas surprinși de avîn. 
tul cunoscut, in 
me, de sportul 
oval în U.R.S.S. 
în mai puțin de 
rugbyul sovietic 
trecere spectaculoasă de 
anonimat la consacrare, in- 
trînd în arena continentală, 
alături de școli valoroase, 
cum sînt cele din Anglia, 
Franța, Italia și din țara 
noastră.

Explicația apare simplă: 
unor prime nuclee, create 
inițial la Moscova și în alte 
cîteva orașe (Kiev. Saratov, 
Tbilisi), i-au urmat treptat 
altele. în așezări situate de 
o parte și de alta a Urali- 
lor. chiar și in orașe foar
te îndepărtate din estul a- 
siatic. cum sint Habarovsk 
Si Vladivostok. ..Școala — 
sublinia Intr-un interviu Ed
gar Taturian. fost jucător 
la Slava Moscova. actual
mente antrenor-federal. a 
eonstitait pentru noi unul 
din principalele puncte de 
sprijin. Prin intermediul e- 
leviior, al echipelor 
ite in unitățile de 
mint, am reușit să 
bazele acestei tinere 
de sport".

în prezent, aproape că nu 
există oraș unional in care 
rugbyul să nu iși aibă a- 
depți in rindurile copiilor, 
aie elevilor, participarea a- 
cestora Ia o diversitate de 
competiții locale finalizîn- 
du-se anual prin campiona- 
tc re ■publici’.or. apoi ale
Uniunii. Sport fără tradiție, 
rugbyul și-a creat-o în 
timp, concurind in interes 
multe din disciplinele spre 
care tineretul sovietic a 
manifestat dintotdeauna o 
mare receptivitate: atletis
mul și gimnastica, boxul și

ultima vre
au balonul 

Intr-adevăr, 
un deceniu, 
a făcut o 

la

aJeătu- 
invă(ă- 
punem 
ramuri

.al

luptele, halterele și hoche
iul pe gheață, baschetul și 
fotbalul.

Existența unei baze de 
masă a fost, așadar, argu
mentul care a favorizat a- 
pariția unei pepiniere sta
tornice în performantă, 
chiar și în localități aflate 
oarecum în afara circuitului 
permanent al rugbyului. 
Cum este cazul orașului Al
ma Ata, gazda recentului 
meci din Campionatul Euro
pean de seniori dintre e- 
chipele României și U.R.S.S. 
Facem cuvenita precizare: 
Alma Ata n-a fost tin oraș 
ales la întîmplare, ca loc 
de desfășurare a acestei în- 
tîlniri oficiale, ci așezarea 
în care, datorită interesului 
manifestat față de rugby, 
federația de specialitate a 
țării vecine a programat, 
de-a lungul anilor, finale 
ale Campionatului Unional 
și ale „Cupei U.R.S.S.* Un 
oraș cu zeci de echipe, cu- 
prinzînd toate eșaloanele 
de vîrstă.Nu ------ 
mire 
byul 
mai 
astăzi 
mai 
sportive și să aspire, 
dădea de înțeles Edgar Ta- 
turian, la o poziție de frun
te în viitoarea ediție a „Cu
pei Mondiale". Puternica 
bază de masă asigurată în 
școli, spiritul angajant care 
caracterizează munca spor
tivilor și a antrenorilor, 
precum și condițiile 
riale asigurate 
chezășia reușitelor 
rugbyul sovietic si 
te. iar tehnicienii 
motivat. îndreptățit — 
anticipează.

Tiberiu STAMA

trebuie, deci, să 
pe nimeni de ce 
sovietic a ajuns 
competitiv, in măsură 
să facă față și celor 
dificile confruntări 

cum

§

mai 
rug- 

tot

$

mate
const ituie 
pe care 
le doreș- 
săi — 

le
s

EȘICHIER INTERNAȚIONAL
• Ia runda a S-a a turneului in- 

teraațăeoai de la Skoplje, jucă- 
aoexl romSna au obținut victorii : 
Tbeodoe Gbsțescu a dștigat U 
nartrârt. Mareea Ciurezu. eu Pie
sele negre. l-a Învins pe Tosev. 
săd. var Parik S-.efanov l-a în
trecut pe marele maestru Oslo.
IM.

ts masam eoț conduce Iugosla
vul Kozjt. cu 7 p. (1), urmat de

CONCURSUL DE PATINAJ

TROFEUL FAIR-PLAY
PARIS (Agerpres). Premiul 

international fair-play pe anul 
- 1988. acordat de U.N.E.S.C.O.. a 

reveni* tenismanului indian 
Vijay Amritraj „pentru spiri
tul sportiv manifestat de-a lun
gul întregii cariere*, s-a anun
țat la Paris.

• Ieri, ta etapa a 5-a a cam
pionatului Italie! : Inter —
Sampdoria 1—0, Roma — Pisa 
2—1 Bologna — Juventus 3—I, 
Ascoll — Pescara 0—1, Como — 
Lecce 2—!,. Fiorentina — Atalan- 
ta 1—1. V’rotia ri Milan 1—2 

■ (Gullit și Van Basten), Napoli — 
Lazio t—1, Torino — Cesena 
2—0. In clasament conduce inter 
cu 9 p. urmată de Milan, cu 8 p.

A După 28 de etape, In cam
pionatul unional conduce echloa 
Dnepr Dnepropetrovsk, cu 40 
puncte (un joc mat puțin disou- 

.tat), urmată de Dinamo Kiev 
39 p. Torpedo Moscova 38 p și 
Spartak Moscova 37 p. Rezultate 
din etapa a 28-a : Dinamo Minsk 
— Cernomoret Odesa 2—0. Zervt 
Leningrad — Șahtior Donetk 
0—0, Ararat Erevan — Metallist 
Harkov 2—0, Kairat Alma Ata — 
Noftci Baku 2—1, D’namo Kiev — 
Dinamo Moscova 2—1.

• tn etapa de sîmbătă a cam
pionatului scoțian; echipa Dun
dee United a Întrecut cu scorul 
de 2—0 pe F.C. Dundee. Alte re
zultate : Rangers — Motherwell 
2—1, Hamilton - Celtic 0—8, Hl. 
bemlan — Aberdeen 1—2. St. 
Mirren — Hearts 1—1. în clasa
ment conduce Rangers, cu 22 p, 
urmată de Aberdeen 18 p. Dun
dee United 17 p.
• La Tirana tn meci pentru 

preliminariile Campionatului 
Mondial, echipa Suediei a între
cut cu scorul de 2—1 (1—0) selec
ționata Albaniei. Au marcat 
Holmqlst. Ekstrom. resoectiv

Shehu. tn clasamentul grunel 
conduce Suedia, cu 3 p. urmată 
de PoUnia — 2 p. Anglia — 1 o. 
Albania — zero p.

• Disputat în orașul ceho
slovac Senec, meciul amical din
tre selecționatele de tineret ale

u
Ghițescu șl Mitkov 6,5 p, Dimov

ski 6 p (1), Ciurezu, Țraikovskl, 
Btdjovici 6 p, Stefanov 5,5 p. etc.

ARTISTIC DE LA PRAGA
• Ultima partidă, a 16-a, a me

ciului pentru tMul mondial fe
minin, desfășurat la Țelavl (lo
calitate din R.S.S. Gruzină), 
tre Mala Ciburdanidze șl Nana 
loseharei, s-a încheiat remiză. 
Scor final 6,5—7,5 puncte în fa
voarea Madei Ciburdanidze (77 
and), care îșl păstrează titlul

* mondiali, cucerit în 1978 și apă-
• rat cu succes în alte patru me
ciuri.

in-

• Campionatul unional femi
nin, desfășurat la Alma Ata, s-a 

Încheiat cu victoria tinere! ma
estre lulia Demina (18 ani), ca
re a totalizat 12 puncte din 17 
posibile, fiind urmată in clasa
mentul final de Prudnikova șl 

Celntsklna. cu cite 10.5 p. ta ul
tima rundă. Demina a remizat 
cu Cehuskina. iar Prudnikova a 
ctștlgat la Aleksandria.

Cehoslovaciei și Norvegiei s-a 
încheiat cu scorul de 2—0 (1—0) 
in favoarea gazdelor.
• tntr-un meci amical dispu

ta: la Bratislava, selecționata
Cehoslovaciei a Întrecut cu sco
rul de 3—2 (3—1), echipa Nor
vegiei. Golurile au fost înscri
se de Grlga (min. 16), Welss 
(mtn. 43), Luhovy (min. 44), res
pectiv Soerloth (min. 44) și Ad- 
gestein (min. 53).

A tn meci amical, selecționata 
Kuweitului a terminat la egali, 
tate. 0—0, pe teren propriu cu 
echipa Finlandei.
• tn cadrul campionatului A- 

sie! pentru juniori n (jucători 
pînă la 16 ani), ce se desfășoară 
la Bangkok, selecționata Iraku
lui a întrecut cu scorul de 2—1 
(1—I) formația Qatarului, tntr-un 
alt joc, reprezentativa Thailan
dei a dlsm s cu 2—0 (l—0) de e- 

chlpă Indoneziei.
O în cadrul turneului pentru 

juniori TI (jucători pînă in . 16 
ani) de La Genova, selecționata 
Angliei a învins cu 3—2 (2—1)
formația R.E. Germania.

PRAGA, 6 (Agerpres). —
Proba masculină din cadrul 
concursului internațional de 
patinai artistic de la Praga a 
fost cîștigată de sportivul ceho
slovac Peter Barna, urmat de 
PhiHppe Gandelore (Franța), 
Zoltan Kerecheș (România), 
Oliver Dekert (R.F.G.). Jaro-

■ slav Suchy (Cehoslovacia).
La femninin pe locul întîi s-a 

clasat Simone Lang (R.D.G.). 
urmată de Sabine Continl (Ita
lia) și Michele Claret (Elveția). 
Proba de perechi a revenit 
cuplului Mandy Woetzel — Axei 
Rauschenbach (R.D.G.)

ACTUALITATEA ÎN RUGBY
ROMA, 6 (Agerpres). Disputat 

la Trevislo, în cadrul campio
natului european „Cupa FIRA" 
meciul dintre echipele Italiei și 
U.R.S.S. s-a încheiat cu scorul 
de 18—12 (3—9) ta favoarea ju
cătorilor sovietici. Cel mai 
component al echipei oaspete a 
fost Mironov, autorul unul eseu 
șl ? două drop-goluri.

PARIS, 6 (Agerpres). Stadionul 
Beaujoire din Nantes a găzduit, 
ta prezența a 32 000 de specta
tori, meciul Internațional dintre 
reprezentativele Franței și Ar
gentinei. Rugbyștii francezi au 
repurtat o victorie netă, cu sco
rul de 29—9 (10—3), prim puncte, 
le realizate de Blanco (2 eseuri), 
Cecăllon, Lagisquet, Rodriguez 
(eseuri), Berot (3 transformări 
și o lovitură de pedeapsă). Pen
tru oaspeți a marcat Tumes (3 
lovitor! de pedeapsă),

LONDRA. 6 (Agerpres). Peste 
60 000 de spectatori au urmărit, 
pe stadionul Twickenham din 
Londra, partida dintre selecțio
natele Anglie! șl Australiei, în
cheiată eu scorul de 28—19 (9—9) 
în favoarea gazdelor. Rugbvstil 
englezi au făcut un joc excelent 
pe linia de trei sferturi. înscriind 
patru eseuri prin Underwood 
(2), Morris și Halliday.


