
Competiții dotate cu „Trofeul Carpați“

ECHIPA ROMÂNIEI A CÎȘTIGAT 
A XXVI-a EDIȚIE LA HANDBAL
• In ultima partidă: 29-26 cu reprezentativa Poloniei
TG. MUREȘ, 

fon). Cea de-a 
ție a „Trofeului Carpați" la 
handbal feminin, la care au 
participat reprezentativele Bul
gariei, Poloniei, Turciei și a 
țării noastre, a fost ciștigată 
de echipa României, dar nu 
fără emoții, derbyul cu puter
nica formație a Poloniei fi
ind un examen Pe care hand
balistele pregătite de Bogdan 
Macovei și Ghcorghe Ionescu 
l-au trecut destul de greu. Iată 
detalii despre derbyul compe
tiției :

ROMANIA — POLONIA
29—26 (15—10). Trebuie con
semnat din capul locului că, 
deși învingătoare. echipa 
României nu a demonstrat'încă 
o valoare care s-o situeze la 
o cotă valorică superioară, cu 
toate că dispune de unele 
handbaliste deosebit de talen
tate. Chiar din start, începînd

20 (prin tele- 
XXVI-a edi-

din minutul 6 (4—3 în favoa
rea echipei României), s-a de
clanșat un lung lanț al greșeli
lor: pase imprecise la coechipi
ere, la adversare, mingi trimise 
în aut, contraatacuri clare rata
te. Astfel de greșeli au fost 14 (!) 
numai în prima parte a întîl- 
nirii și, după cum se va vedea, 
ele au cîntărit enorm în balan
ța rezultatului final. Conducind 
cu 7 goluri (18—11, min. 34) 
era de așteptat ca sportivele 
noastre să-și continue cursa 
pe... tabela electronică. Dar 
nu a fost așa. Și ceea ce era 
de așteptat s-a întîmplat. E- 
chipa Poloniei, profitînd 
prompt de erorile handbaliste
lor noastre (ea însăși fiind o 
formație puternică, cu forță 
de aruncare la poartă), a ega-

Ion GAVRILESCU

(Continuare în naa. a 4-a)

Stelian Boariu și Doina Tăgean. laureații ediției 
plin efort Foto : Nicolay PROFIR
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a 13-a a Diviziei A de fotbal

DIN NOU 37 DE GOLURI!
® F.C.M. Brașov - punct la F.C. Olt • Sportul Studențesc
© F.C. Bihor și A.S.A. Tg. Mureș pierd teren • F.C. Inter pe locul 4 ! © 

puncte pentru echipele in deplasare

victorie dificilă 
Doar trei

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

DINAMO - A.S.A. TG. M. 7-0 (3-0) 1. DINAMO 13 13 0 0 56-12 26
UNIV. CRAIOVA - STEAUA 1-5 (0-2) 2. Steaua 13 13 0 0 43-13 26
RAFID - S.C. BACĂU 1-0 (0-0) 3. Victoria 13 8 1 4 36-25 17
„U* CLUJ-NAPOCA - F.C. FARUL 2-0 (1-0) 4. F.C. Inter 13 7 1 5 20-23 15
F.C. OLT - F.C.M. BRASOV 1-1 (1-1) 5. Flacăra 13 5 3 5 24-18 13
CORVINUL - FLACĂRA 3-2 (1-0) 6. Univ. Craiova 13 5 3 5 23-25 13
SPORTUL STUDENȚESC- OTELUL 3-2 (2-0) 7. „U“ Cluj-Napoca 13 5 3 5 14-20 13
F.C. INTER - F.C. BIHOR 2-0 (1-0) 8. Corvinul 13 5 2 6 18-22 12

Meciul F.C. ARGEȘ - VICTORIA (4-3) s-<3 dis- 9. F.C. Olt 13 3 6 4 12-20 12
nutrit In 16 noiembrie. 10. F.C. Argeș 13 5 1 7 18-18 11

11. F.C.M. Brașov 13 4 3 6 19-21 11
ETAPA VIITOARE (duminică 27 noiembrie) 12. Sp. Studențesc 13 5 1 7 20-26 11

13. Rapid 13 5 1 7 12-25 11
F.C. Inter — Flacăra 14. F.C. Farul 13 4 2 7 13-14 10
Steaua - F.C. Olt 15. Otelul 13 4 2 7 13-24 10
Oțelul — „U“ Cluj-Napoca 16. S.C. Bacău 13 4 1 8 18-25 9
F.C. Farul — Universitatea Craiova 17. F.C. Bihor 13 3 2 8 11-17 8
S.C. Bacău — Sportul Studențesc 18. A.S.A. Tg. Mureș 13 2 2 9 8-30 6
Victoria - Rapid
F.C. Bihor — F.C. Argeș
F.C.M. Brasov — Dinamo
A.S.A. Tg. Mureș — Corvinul Citiți cronicile meciurilor în pag. 2--3

POPICARII DOINA ȚAGEAN Șl STELIAN BOARIU

ÎNVINGĂTORI MERITUOȘI IN TOATE PROBELE
® Triplă performanță românească • Rezultate de va
loare mondială ® Un concludent test al loturilor de 

seniori © Noi recorduri ale arenei
Intrat în tradiția celor mai 

mari competiții ale 
„Trofeul Carpați" 
a reunit, - la a 22-a 
arena Voința din 
sportivi valoroși din 
Cehoslovacia, R. D. 
Polonia, Ungaria și 
jucătoare și jucători 
mă mărime în arena interna
țională. foști campioni mon
diali sau laureați ai unor pres
tigioase concursuri 
tale. Dornici să-și 
„cărțile de vizită", 
tanții țării noastre, precum și 
popicarii de peste hotare, și-au 
etalat calitățile, furnizînd — 
așa cum se anticipa — între
ceri spectaculoase, cu reali
zări tehnice deosebite Și în
cheiate, mai mult ca oricînd, 
cu rezultate de nlve] mondial.

Lideri incontestabili ai echi
pelor naționale — era de aș
teptat —, Doina Tăgean și

anului, 
la popice 
ediție, pe 

Capitală, 
Bulgaria, 
Germană, 
România, 
de pri-

continen- 
onoreze 

repreaen-

Stelian Boariu și-au înscris in 
palmares o nouă victorie, ei 
realizînd o „triplă" remarca
bilă: sîmbătă, locul I la in
dividual cu 480 pd (nou re
cord al sălii) și, respectiv, 992 
(cea mai bună performanță a 
arenei), iar duminică au ur
cat împreună pe cea mai înal
tă treaptă a podiumului lau- 
reaților la mixt cu 1457 (Tă- 
gean — 464. Boariu — 993, 
corectindu-și propriul record 
din prima zi). De menționat 
că mureșanca Doina Tăgean și 
băimăreanul Stelian Boariu 
și-au reeditat cu acest pri
lej succesul la mixt, dobindit 
în 1985 și 1986, confirmîndu-și. 
astfel, măiestria în lansarea bi
lei (de fapt, ei au fost sin
gurii noștri sportivi care s-au 
numărat printre animatorii 
„mondialelor" din luna mai).

In reuniunea de duminică, 
recordul masculin al arenei a

rezistat doar... citeva minute, 
Pentru că mureșanul Ilie Hn- 
su, în vervă deosebită, a dobo- 
■rît din 299 bile mixte 1009 do 
popice și. împreună cu mai ti- 
năra și talentata lui partene
ră, Adriana Antonesei (441) 
au ocupat locul secund cu 1441. 
Ei au fost urmați de tandemul 
ungar Gyorgyne Vidacs (fos
tă deținătoare a titlului mon-

Troian lOANiȚESCU

(Continuare în pao. a 4-a)
Min. 54 : Lupescu înscrie golul nr. 4 (fază din partida Dinamo 
— A.S.A.) Foto : Eduard ENEA

In etapa a 11a, cu jocuri duble, la polo

DINAMO Șl STEAUA ȘI-AU ÎMPĂRȚIT VICTORIILE 
DUPĂ PARTIDE—DERBY DE MARE ANGAJAMENT

Campionatele Naționale de baschet

STEAUA - I. C. E. D. (108-101), 
UN MECI PE DEPLIN ONORAT

De mult nu a mai fost atîta 
lume în jurul bazhn-ului de la 
Complexul Flor*asca, precum 
sîmbătă și dumimicâ ! Interes fi
resc de vreme ce s-a-u întîlndt 
primele două clasate, DINamo 
și STEAUA, într-un derby (cu 
dublă manșă) al etapei cu nu
mărul 11, dair și al în treg ului 
sezon de polo. Iair ardoarea cu 
care s-a jucat pentru fiecare 
m’jnge — cum nu s-a mai întîm- 
plat în campionat d? un timp 
apreciabil —. întorsăturile de 
situații, incertitudinea în pri
vința rezultatului pînă către fi- 
naluri au creat tensiunea spe

cifică derbyuridor onorate. Toc 
atit de adevărat e însă faptul 
că realizările de efect au alter
nat cu destule erori comise sub 
imperiul mizei, că au intervenit 
ratări cît pentru patru-dnci 
partide. Protagonistele și-au îm
părțit victoriile : prima a sur îs 
Stelei, cealaltă campioanei „en 
titre*, ba încă la același scor, 7—6 
(d-e fiecare dată pe merit), așa 
încît avansul luat de Dinamo 
(care are două meciuri mai 
mult disputate) rămtn-e de opt 
puncte.

Sîmbătă, steliștii au cîștigat 
toate baloanele la debutul re-

După disputarea meciurilor e- 
tapei a VIII-a, in frun ea cla
samentelor Campionatelor Națio
nale de baschet se află Steaua 
(masculin) și Voința Brașov (fe
minin), singurele neînvinse în 
întrecerile respective. Rezultatele 
etapei :

MASCULIN
I.C.E.D. C.S.Ș. 4 BUCUREȘTI — 

STEAUA 101—108 (43—59, 95—95). 
Un public numeros a asistat (în 
sala Construcția I.C.E.D., care a 
oferit condiții organizatorice e- 
xemplare) la un mecl-derby de 
mare spectaculozitate, cu pasio
nante răsturnări de scor, o în- 
tîlnire care a onorat ambele e- 
chipe. Nu au lipsit nici aruncă
rile de 3 puncte (Steaua : 10,
I.C.E.D. : 6), nici ritmul de joc 
rapid și nici chiar agresivitatea 
în apărare, ultimul element fi
ind destul de rar în formațiile 
noastre masculine, deci cu attt 
mai meritoriu pentru baschetba- 
liștli celor două echipe. Succesul 
a revenit pe merit steliștllor

(antrenori : N. Pirșu șl C. Cer- 
nat), care și-au fructificat plusul 
de experiență competițională și 
au beneficiat de un lot omogen, 
ceea ce a fost decisiv în finalul 
meciului cînd ieșiseră (pentru 5 
greșeli personale) Relsenbuchler. 
C. loan, Gh. Mădîrjac de la 
I.C.E.D., S. Ardelean, E. Toa- 
der, C. Cernat, M. Crlstescu și 
V. Ioan de la Învingători. Chiar 
șl in condițiile amintite victoria 
ar fi putut reveni formației con
structorilor bucureștenl. dacă 
jucătorii el nu ar fi ratat nu 
mal puțin de 26 (!) de aruncări 
libere. Repriza I a fost domi
nată de Steaua, datorită unui joc 
mai clar șl mal eficient în atac. 
Cele 11 puncte acumulate la 
pauză lăsau impresia că 
întrecerea nu va avea is
toric, dar nu a fost așa. 
deoarece chiar de la începutul 
reprizei secunde formația pregă-

Dumitru STANCULESCU

(Continuare în pag. 2-3)
Cristian Dan (D) înaintea unuia din multele qolurl frumoase 
ale derbyurilor Foto : Aurel D. NEAGU

prizelor (prima dată prin Fruth, 
in celelalte trei situații datori
tă 1-ul Stemate) și au valorificat 
superior momentele de „om în 
plus", patru din opt, fată de 
două din șapte ale partenerilor. 
Iată elemente sugestive pentru 
economia unui joc de polo, dar 
istoria Iui a fost, de bună sea
mă, mai amplă, cum o arată șl 
scorurile parțiale : 7—S (1—3,
1—0. 2—2, 3—1) in favoarea echi
pei din Ghencea. Intr-adevăr, 
după ce Angelescu l-a lăsat fă
ră replică, prlntr-un șut cu sete, 
pe Diaconu (min. 1,49), a urmat 
o lungă perioadă cu Dinamo la 
conducere, experimentațil titu
lari ad acestei formații aplicînd 
un presing sever, in condițiile 
arbitrajului mai ..larg", șl punc- 
tînd prin sxecuți'le spectacu
loase ale lui Moiceanu (2,32), 
Dan (3,42) șl Hagiu (6,16). A 
redus din handicap Chețan 
(10,30), a refăcut diferența de 
două goluri Hagiu (15,59), pen
tru ca permanenta cursă după 
ogalare a elevilor lui Viorel 
Rus să reușească, mal întîi, 
nrin L. Balanov (18,30) și Ste
mate (19.59). Dar „stingă" lui 
Moiceanu din min. 20,47 plus 
nenaMy-ul executat sigur de 
Hagiu (21,58) au desprins din 
nou campioana, și iar a... îno
tat Steaua pentru sgalare 1 Spre 
a o reuși — Duculeț (22,45), 
Geantă (26,19) —, întorcind
chiar rezultatul. grație „numă
rului 1“ de sîmbătă. stemate, 
cu 40 de secunde înaintea unul 
final în care învlngătoarea s-a

Geo RAEȚCHI

(Continuare in wa. « <-«>



fn etapa a X-a a Campionatelor de volei

NOI VICTORII CONCLUDENTE ALE FRUNTAȘELOR
Campionatele Diviziei A de voie; au programat' partidele etapei 

a X-a, incompletă Insă intrucit un meci de la lemutii» (Maraiex 
Baia Mare — Dinamo București) si un attuul de la masculin (Vii
torul Dinamo Baciu — Betonul Săvinești» au fost aminate pentru 
date ulterioare (cel de la Bacău se va disputa la » nc -mbrțe). în
că un joc din campionatul masculin s-a desfășurat. In devans : 
Universitatea CJ.K. Craiova — Dinamo București •—3. Dar lată 
rezultatele Și amănunte de la partidele disputate dumonteâ.

FEM.N1N tireoviszeDe — Cristina Lakatos, 
Maria Miutelu, Dumitra Dima, 
laana Nistor. Ecaterina Stana, 
Else GSeorgbe si Claudia Oprea. 
pentru modul cum s-a mobili
zat in această partidă, d* la 
bucureșier.ce peste nivelul co
echipierelor jucind Viorica Ma- 
lîlescu si Cornelia Co Ida. Au 
arb tra- D. Alexandrescu șl F. 
Deju. (M. AVAXU. coresp.).

teștencele au jucat In ultimele 
două seturi aproape fără gre
șeală trăgătoarele lor tâdn- 
du-sl din plin datoria *1 forțtod 
o victorie. In condițiile arătate 
absolut logică. Merită remarca: 
Întregul sextet de bază ai tavtn- 
eătoarelor : Mihaela Marian.
Mariana Miron, Anca Gheorghe. 
Cristina Buznosu, Xenia Ivanov 
(Dana Marinescu). Claudia Tă- 
tneu. Au arbitrat D. Solea M

UNIVERSITATEA CJ’.R, CBA- 
WVA — C.S.U. RAPID GALAȚI 
3—• (3. S, 6). Meci ia discreția 
.-arr r <-ar- ajunse acum la

Gh. Votcii.
Gheorghe DfDIU

șl condus cu Remarcate :
Tanta Drigoi, Ileana Goambașu. 
Gulnxza Lieă și Marinela Neacșu 
(F), Marinela Buzdugan șl Ro
xana Oprea. Arbitri : Ov. F»o- 
rea șl Gb. Toma (C. POPA, 
coresp.).

C.S.M. OȚELUL TtRGOVlȘTE 
— FLACARA ROȘIE BUCU
REȘTI 3—1 (S, -13, S, 13). Lo
calnicele au reușit o frumoasă 
victorie după o evoluție mal a- 
proape de rigorile primei divi
zii. Meciul a plăcut in special 
datorită schimbărilor repetate 
me scorului si tinaJurBor dra
matice ale unora dintre seturi. 
O evidențiere în bloc a echipei

CHIMIA KM. VlLCH — PE 
N1C1LLNA IAȘI 3—• («, «. IZ).
VDoencele și-au trecut In cont 
a zecea victorie consecutivă, 
grație unul joc complet, «rit a- 
părarea, cit și atacul functioning 
de o manieră care le arată bo- 
tărfte să-si spună cuvlntul se
rios in acest campionat. Felicia 
Popescu, Marilena Dubmciuc și 
Dorina Crăciun s-au detașat pe

fondul unei evoluții convingă
toare a Întregului sixtet din te
ren, de la ieșence — ambițioa
se dar... atit — remareîndu-se 
Gabriela Copcea. Arbitri : Gh.
Vișan și M. Stamate. (D. RO- 
șlanu, coresp.).

MASCULIN
A.S.A. ELECTROMUREȘ TG. 

MUREȘ — EXPLORĂRI MOTO
RUL BALA MARE 3—1 (11, 3, —4, 
12). După primele două seturi, in 
care mureșenii au avut o presta
ție in crescendo, se părea că ur
mătorul va fi o simplă formali
tate. N-a fost, totuși, așa, băi- 
mărenii revenind puternic, pe 
fondul de relaxare al gazdelor, 
astfel că, in continuare, ei s-au 
aflat la cirma jocului, adjude- 
cindu-și la m^re diferență setul 
al treilea și conducînd cu 7—1 
in cel de al patrulea. Localnicii, 
la rindul lor, vor reface, egalînd 
la 7, după aceea victoria nemai- 
putind să le scape. Mai buni : 
Teleagă, Baidoc și Sanislav 
(A.S-A.), respectiv Moroianu și 
ReissfeM. Arbitri : C. Manițiu și 
E. Mendel. (C. ALBU, coresp.).

ELCOND DINAMO ZALAU — 
CJ&JLU. SUCEAVA 3—0 (2, 9,
it). Partida de slabă factură 
tehnică. sălăjenii — de la care 
ștreang și Codre au corespuns 
— depășind, in nici o oră de 
Joe, o echipă parcă dinainte în
vinsă. Arbitri : I. Pintea și M. 
Frlțili. (N. DANCIU, coresp.).

STEAUA BUCUREȘTI — CAL
CULATORUL BUCUREȘTI 0 
(2, X» 6). Echipa campioană — in 
sextetul neschimbat P. Ionescu, 
C—matin. Pentelescu, Spinu, 
Dascâlu. Șoiea — a obținut o 
victor.e facilA. Partenerii, Insă, 
au cedat prea repede, intimidați 
poate și de forța steliștilor, doar 
Barscu și lacob tind mal activi. 
Au arbitrat R- Farmuș și L Cos- 
uniu. (Gh. DLDIU).

LA.TXA. DACTA PITEȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 8—3 f—14, 
—12, —o. Mal buni sub toate as
pectele. brașo. nil — eu Sterea, 
Pustiu și Crișan in rol de prin
cipali animatori — au cișUgat 
fără drep* de apeL Arbitri : D. 
Dobrescu și Al. Dragomir. (I. PO
PESCU, coresp.).

I 
I 
I
I
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I 
I
I
I
I 
I

1 UNIV. CRAIOVA
I STEAUA

Stadion Central ; teren bun ; 
timp insorit ; spectatori — circa 
35.000. Șuturi : 6—13 (pe poartă : 
2—8). Cornere : 4—7. Au mar
cat : HAGI (min. 21), LĂCĂ
TUȘ (min. 35), PIȚURCA (min. 
71 și 75) și IOVAN (min. 90), 
respectiv CIUREA (min. 54 —
din 11 m).

UNIVERSITATEA : Crișan 6 — 
Mănâiilă 6, E. Săndol 6, Cionoaa- 
nu 5 (min. 46 Cristescu 6,5), N. 
Zamfir 6 — Gh. durea 6,5, Ad. 
Popescu 6, Irimescu 6, Badea 6 
— Geolgău (min. 10 Bîou 6), Bi- 
ță 6.

STEAUA : Lung 8 — D. Petres
cu 8, Iovan 8, Belodedică 8, Un- 
gureanu 8 — T. Stoica 8, Rota- 
riu 8, Hagi 8,5, I. Dumitrescu 8 
(min. 69 Balimt 7) — Lăcătuș 
8.5 (miin. 75 L. Bălan 7), Pltur- 
că 8.

A arbitrat N. Dinescu ; la li-
nde : Gh. Constantin (ambii din
Rm. Vîlcea) și I. Vereș (Sf.
Gheorghe).

Cartonașe galbene : AD. PO-
PESCU, T. STOICA, MANAlLA,
HAGI, I DUMITRESCU.

La speranțe : 2—2 ; 5—1 după 
penalty-uiri.

• H
N-a trebuit să treacă prea 

mult din acest derby de etapă 
pentru a ne convinge că de 
fant nu urmăream un... derby ; 
intr-atit de netă a fost, simbă- 
tă. superioritatea pe toate 
planurile a echipei vizitatoare, 
dornică și interesată să tran
șeze, cit mai repede cu putință, 
în favoarea ei disputa eu 
partenera de întrecere. După 
șutul lui Ciurea (în start de 
partidă, unicul pe spațiul porții 
in toată repriza !), Steaua s-a 
instalat la conducerea jocului,

STEAUA I. C. E. D 108-101
u-,

CAMPIOANA, L
construind și căutînd cu răb
dare breșe intr-un dispozitiv 
defensiv preocupat să-și asigu
re superioritatea numerică. Și, 
cum în pianul „duelului tac
tic'*, Sorin Cirțu și-a propus, 
în principal, să-l neutralizeze 
pe Hagi (prin marcajul sever 
efectuat de Ad. Popescu), 
Steaua a răspuns, între altele, 
cu transformarea unui fundaș, 
D. Petrescu, într-un înaintaș 
(abil, impetuos), precum și cu 
infiltrări repetate ale lui Ro- 
tariu, încheiate cu șuturi la 
poartă. Asaltul aproape con
tinuu spre „16"-le advers i-a 
permis Stelei să deschidă sco
rul relativ repede : în min. 21 
Irimescu a comis henț la 17 m 
frontal, HAGI și-a potrivit 
mingea și, găsind o fisură în 
,,zid“, a expediat-o in plasă. 
Un gol important sub aspect 
psihologic, ofensiva Ste’ei clș- 
tigînd, după 1—0, în consis
tență și claritate. Și fazele- 
pericol în careul craiovean vin 
în serie : în min. 25, D. Pe
trescu trimite alături, de la 
circa 10 m ; în min. 29, Ciurea 
se afliă la un pas de... autogol ; 
în min. 33 este rîndul lui I. 
Dumitrescu să risipească o 
bună ocazie. Va fi, totuși, 
2—0 doar două minute mai 
tîrziu, cind LĂCĂTUȘ se va 
înălța de lingă Cioroianu și va 
propulsa balonul, cu capul, in

plasă, 
timp i 
bunele 
din col < 
dere 1 
din m 
ale lo 
destrăr

La r 
notabil 
Ia o di 
Ciurea 
umăr 
iovean 
arbitru 
tul de 
atitea 
lui, de 
sub ne 
penalty 
cel ași 
nată, i 
rarea 
va abi 
carton; 
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GAZDELE AU IROSIT MOMENTELE
' F.C. OLT

F.C.M. BRAȘOV

titâ de M. Cimpeana și S. Rota
ru, evident mai combativă to 
apărare, a recuperat handicaps 
șl a luat conducerea : 48—41 to
min. 26. A fost rindul milftarilcr 
să revină și să preia con
ducerea, pentru ca arunc: 
cind mai erau 19 secunde de X<- 
la scorul de >5—51 pentru 
Steaua, C. loan să fructifice c 
aruncare liberă, iar Pogonaru să 
înscrie de la 6,25 m (cu 3 se
cunde înaintea fluierului final), 
scorul devenind 95—95. In prelun
giri, așa cum spuneam la În
ceput, Steaua, beneficiind df 
£rezența Ln teren a in ternaționa- 

lor Ermurache (cel mai bun de 
pe teren) și Brănișteanu, ca șl 
de aportul substanțial al Junio
rului Roșnovschi, și-a *
un adversar ambițios, __  _
care s-a resimțit mai mult lipsa 
pieselor sale de hară

Au înscris : Pogonaru 23. Mă- 
dirjac 21, ReisenbuehJer 29, C 
loan 17, Păsărică 4, Mlhalcea 3, 
Costin 7, Dobre 2, Grădișteann 3 
pentru I.C.E.D., respectiv Erma- 
rache 43, Ardelean 15, Netolițchi 
13, Toader 6, Roșnovsehi 19, 
Cernat 4, Cristescu 11, Brăniș- 
teanu 6. Competent arbitrajul 
cuplului I. Olaru — N. Constan- 
tinescu, în condițiile unui med 
aprig disputat

ACADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI — FT-HA 
TIMIȘOARA 91-80 (43—34). A- 
vînd în vedere că se lntflneau 
două echipe de valori apropiate, 
se părea că va fi un med echi
librat. Dar n-a fost așa, de
oarece jucătorii militari au be
neficiat de un conducător de joc 
foarte bun (Hoit) șl de alți trei 
coechipieri preciși în aruncările 
la coș și inspirați în pase (Bra- 
boveanu, Scarlat și Panaiteseu) 
Au marcat : Panaiteseu 21, Scar 
lat 20, Hoit 20, Braboveanu 20. 
Bîrsah 4, Frumosu 2, Miulescu 4 
respectiv Ilie 30, Bota 12, Scaleț- 
cbi 12, David 6. Lsaicu 6, Io
nescu 6. Robroțchi 4, Fried 3, 
Bocea 2. Au arbitrat : A. ion șl 
A. Cuțov (N. ALDEA).

— coresp.).
Metale tehnica Tg. 

Rapid București se

Moroșan 1. Arbitraj bun : C. Du- 
mitrache — C. Comânițâ.

VOINȚA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI 
— OLIMPIA BUCUREȘTI «4—57 
(33—32). Derbyul feminin ne-a 
oferit un meci alert, cu apărări . 
agresive, in care ambele echipe 
au luptat mult pentru victorie. 
Olimpia a condus în prima 
priză pînă în 
nute de joc, 
luției bune a 
aruncări de 3 
tul oportun), 
Voința termină 
repriza a doua, _________
turile Mălinei Marinache și Ma
rianei Bădinici, Olimpia nu reu
șește decît să se mențină în 
,.plasa“ Voinței. Au marcat : 
Ștefan 22, Filip 17, Cocîrlan 11, 
Borș 6, Ciocan 4, Apostol 2, Ju- 
gănaru 2, respectiv Marinache 23, 
Bădinici 14. - ------- “ — •
Stoichiță 5. 
B. Bădilă.

re- 
ultimele două mi- 
dar, datorită evo- 
Cameliei Filip (3 

puncte la momen- 
sportivele de la 
în avantaj. In 
cu toate efor-

Stingă 9, Cristea 6, 
Arbitri : Al. Guță —

depăși' 
dar la FEMININ

Nicoleta ALDEA

I
I
I
I
I
I
I
I

DINAMO BUCUREȘTI — FA
RUL C.S.Ș. 1 CONSTANȚA 
137—76 (59—44). Au înscris : Vi« 
nereanu 23, Niculescu 25, Popa 
18, David 17, Sinevici 13, Hălmă* 
geanu 12. Bărbulescu 7, Uglai 5, 
V. Constantin 2 pentru Dinâmo, 
respectiv Băiceanu 30, Tecău 22, 
Cucoș 14. Moldoveanu 6, Mănăilă 
4. Arbitri : R. Stănciuiescu — 
B. Bădilă. (N. TOKACEK — 
coresp.).

POLITEHNICA SPORTUL STU
DENȚESC BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA C.S.Ș. V1ZTOEUL 
cut J-NAPOCA O—«5 (38—27).
Studentele bueureștene au oferit 
o surprrză plăcută, ele nelăsln- 
du-se impresionate de cartea de 
vizită a echipei aaspete. An con
dus in permanentă la diferențe 
de 8—1» puncte sl ae părea eă 
vor ciștiga fără emoțiL in re
priza a doua însă, apărarea a- 
gresivă a elujenceăor incomo
dează vădit pe sportivele de la 
Politehnica, astfel că eie reușesc 
să reducă din handicap ; dar, la 
scorul de 88—M (nun. Sg). Ddiko 
Manasses șl Gabriela Kiss vor 
fi eliminate pentru cinci greșeli 
personale. In continuare, pe fon
dul unor greșea elementare ale 
baschetbalistelor de la „Poli-, 
eiujencele iau conducerea cu un 
minut și 50 de secunde înaintea 
Cuierului final (53—62). In acest 
final incandescent, Gabriela Pe
tre și Gabriela Mitroi nu au mai 
ratat nimic $1 astfel 
dus echipa la 2 L___
de prețioasă pe atit de meritată. 
Au marcat : Mitroi 23. Petre 17, 
Făgărișanu 9. Moldoveana 9, Ne- 
tolițchi 8. Hora 2, respectiv Kiss 
13. Enyedi 14. Popa 11. Drago? 9, 
Misăilă 8. Manasses 5, Vere? 4,

meander rent-

ele și-au
o victorie pe cît

VOINȚA
C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 99—54 (35—25) 
Au înscris : Hînda ““ ” ’’
18, Menihard 20, 
Grecu 10, Cicio 5,
Turtoi 2 pentru Voința, respec
tiv Vasile 12. Zahiu 11, Marina 
18, Biduianu 8, Crisîescu 8, Hu- 
țan 3, Iancu 2. Arbitri : S. Toth
— A. Hohl. (C. GRUIA — co
resp.).

CHIMISTUL C.S.Ș. RM. VlLCEA
— CONSTRUCTORUL C.S.Ș. ARAD 
93—72 (39—39). Au înscris : Nițu- 
lescu 34, Manea 31, Barbu 17, 
Preduțoiu 4. Ionescu 3. Radu 2, 
Dumitrașcu 2, pentru Chimistul, 
respectiv Neusatz 21, Blindul 13, 
Ciupe 23, Nastor 9, Burusz 2, 
Chepețan 2. Weichelt 2. Arbitri : 
Z. Raduly — D. Grecu. (D. RO- 
ȘIANU — coresp.).

CONPREF C.S.Ș. 1 CONSTANTA
— COMERȚUL TG. MUREȘ
74—63 (39—27). Gazdele au repur
tat prima lor victorie, la capă
tul unui meci spectaculos. Au 
înscris : Alioman 25, Oprescu 17, 
Simioană 16. Teodoroviciu 9, Tu- 
doran 6, _ ’
CONPREF. respectiv Sandor 21, 
Jakabfi 17. Bod 8. Munteanu 5, 
Podraczki i, Bulgăr 3, Benko 3, 
M. Nagy 2 Arbitri : I. Cernat — 
E. Poenaru. (CH. GOLDENBERG
— coresp.'.

BRAȘOV RAPID

26, Jerebie
Vrapciu 14,
Cășvean 4,

Ivănescu 1 pentru

ADMINISTRAȚIA DE STAT TOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE 
TRAGEREA

LOTO DIN

EXTRASE LA 
EXCEPȚIONALA 
20 NOIEMBRIE

I
I
I
I
I
I
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I
I
I

UNIVERSITATEA
ROȘU CLUJ-NAPOCA 
LANTA -------
(44—37). 
lament.
54—44 (min. 24), au fost egalat. 
(60—60 în min. 30), dar în con
tinuare superioritatea pivoțllor 
M. Crăciun și Gh. Mureșan » 
fost decisivă. Au înscris : Mure- 
șan 23, Crăciun 19, Rotaru 11. 
OIpretean 10, Pulbere 2. Hnat 8

C.S.U.
Partidă 

Gazdele

METALUL
— BA- 

SIBIU 78—74 
de mare anga- 
au condus cu

FAZA I:
19 7 54 37 36 
extragerea a
53 81 51 82 67 1 45 49 ; extra
gerea a lll-a: 41 80 34 35 84 
55 24 77 43 75 27 «7; extrage
rea a IV-a: 10 4 15 16 47 46 
62 76 32 60 26 3.

FAZA a 11-a: extragerea a 
V-a : 72 27 77 11 28 60 ; extra
gerea a Vl-a: 8 79 47 89 57 
62 j extragerea a Vil-a : 63 52

extragerea I : 31 
72 32 18 88 48 34 ;
II-a : 27 50 24 17

31 17 18 13. Fond total de cîș- 
tiguri : 1.131.618 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 20 NOIEM
BRIE : 1. Cesena — Roma x ;
2. Como — Intemazionale 2 ;
3. Juventus — Napoli 2 ; 4. Lazio
— Verona 1; " ~ 
3 ; e. Milan 
7. Pescara —
— Fiorentina 
Bologna 1 ; 
Genoa 2 ; 11. 
1 ; 12. Piacenza — 
13. Sambenedettese 
se 2.

FOND TOTAL DE CIȘTIGURI 
3.472.518 LEI.

5. Lecce — Ascoli 
— Atalanta 3 ; 
Torino 1 ț 8. Pisa 

” ; 9. Sampdoria — 
10. Catanzaro — 
Padova — Avellino

i — Taranto 1 ; 
Cremone-

I
I
I
I
I

Stadion Viitorul : teren foarte 
ban ; timp frumos, dar răco
ros ; spectatori — circa 3500. 
Șuturi : 19—6 (pe poartă : 6—2). 
Corn ere : ii—i. Au marcat :
MUNTEANU (min 10), respectiv 
ANDRAȘI (min. 30).

F.C. OLT : Ciurea 6 — Ruse 6, 
Mihal: 7, A. Popescu 6, Ciobanu 
5 (mip. 68 Moraru 6) — M. Po
pescu 5. Eftimie 6, MunteaiMi 8. 
Pistol 6 — Turcu 5, Craiu 5 
(min. 62 C. Gheorghe 6).

F.C.M. BRAȘOV î Polgar 7 — 
Andrasi 7.5, Naghi 6 (min. 46 
Drăgan 6). Moldovan 7, Șulea 
6.5 — Pîrvu 7, Caciureac 7, Bar
bu 6 — Selimeși 6 (min. 54 
Ghergu 6). Cigan 3, Terheș 6.

A arbitrat : M. Salomir (Cluj- 
Na*poca) ; la lini 2 : D. Petrescu 
(București) și V. Ban-u (Plo
iești) .

Cartonașe galbene : CIGAN,
MTHALI. CACIUREAC.

Cartonașe roșii : CIGAN (min. 
64).

La speranțe : 3—1 (1—0).

Cele două echipe s-au angajat 
în joc cu multă ambiție și risipă 
de energie, gazdele pentru a ob
ține victoria, oaspeții pentru a 
recupera punctul pierdut etapa 
trecută în fața Universității Cra
iova. Mai aproape — pe par
cursul meciului — de a-șl atinge

scopul au fost localnicii, dar in 
cele din urmă ei n-au reușit de- 
cit un rezultat egal, care răsplă
tește mai mult eforturile demne 
de remarcat ale brașovenilor, mai 
ales după rămînerea lor în zece. 
F.C. Olt începuse destul de bine 
partida și. după o primă situație 
favorabilă nefnuctificsată de Pis
tol (chiar în min. 1), a reușit să 
deschidă relativ repede scorul, 
in min. 10, cind, la un frumos 
șut al Iui munteanu, mingea 
s-a lovit în traiectoria ei de Șu
lea și a deviat pe lingă portarul 
Polgar — pregătit s-o rețină — 
in plasă. Jocul a continuat să 
curgă în favoarea gazdelor și în 
min. 22 un șut al aceluiași Mun
teanu (cel mai bun jucător de 
pe teren) și-a greșit cu puțin țin
ta. Oarecum neașteptat, în min. 
3o brașovenii egalează printr-un 
viguros contraatac : Caciureac îl 
lansează în adîncime pe funda
șul ANDRAȘI, care trece pe lin
gă vizaviul său Ciobanu, pă
trunde in careu și șutează (ca 
Lăcătuș Ia Moscova) în colțul 
lung, făcînd inutil plonjonul lui 
Ciurea. Cei de la F.C. Olt își re
iau apoi ofensiva, dar fără a 
reuși să mai pună în real peri
col poarta oaspeților.

După pauză, desfășurarea jo
cului devine deosebit de favora
bilă localnicilor pentru a obține 
victoria, dar ei vor irosi oeazie 
după ocazie. Mai întîi, Munteanu 
va șuta în bară (min. 49), apoi 
Turcu va rata — trimițînd min
gea pește poartă — un penalty 
just .acordat de arbitru (în min. 
51) la un fault în careul oaspe

IMPORTANTUL MINUT 45
I F.C. INTER
I F.C. BIHOR

Stadion Muinioipail ; teren 
bun ; timp frumos ; spectatori 
— circa 10.000. Șuturi : 17—7
(pe poartă : 9—4). Cornere : 8—4. 
A marcat : C. ZAMFIR (min. 45 
și 67).

F.C. INTER : V. Marcel 6 —
Cotoina 7, Boar 7, I. Ene 6,5, Do- 
brotă 6 — Laurențiu 6, M. Stă- 
nescu 6 (min. 78 Văsîl 5), Juncă 
6 — C. Zamfir 8 (min. 82 B. 
Popescu), Radu II 6. Cașuiba 5.

F.C. BIHOR : Blid 8 — M.
Ciocan 5, Buclco 5, Bruckental 
3, Weissenbacher 6 — Tămaș 6, 
N. Mureșan 5. Mandoca 6, Sze- 
neș 5 — C. Georgescu 5, Muj- 
nlad 7.

A arbitrat Cr. Teodorescu (Bu
zău) ; la linie : V. Curt (Con
stanța) și V. Antohi Cași).

Cartonașe galbene : JURCA, 
LAURENȚIU, COTORA, BUC1- 
CO. BRUCKENTAL, SZENEȘ.

Cartonașe roșii t BRUCKEN
TAL (min. 74).

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

La Sibiu, pe un soare ge
neros și în prezența unui pu
blic la fel, prima repriză (da
că nu tot meciul !) s-a tran
șat într-un singur minut, 45. 
Pînă atunci „asediați". scăpați 
ca prin minune de gol în mi
nutele 22, 23 și 44 (cînd Blid 
a avut intervenții salvatoare), 
dar și ieșind din strinsoare cu 
abilitate (îndeobște prin Muj- 
nai). orădenii s-au aflat la 
un pas de deschiderea scoru
lui: Stănescu a trimis o pasă 
neglijentă către V. Marcel, 
Georgescu a interceptat-o, l-a 
driblat pe portarul sibian și...

s-a încurcat în fața porții 
goale, permițindu-i aceluiași 
Stănescu să degajeze 1 în sec
vența imedi l următoare, c. 
ZAMFIR a șutat cu sete, pe 
jos, din marginea careului, 
făcind inutil plonjonul lui Blid:
1— 0 pentru Inter.

După pauză. Bihorul a avut 
citeva (singurele, de altfel) 
momente mai bune, jocul ei 
mai elaborat, dacă nu și mai 
tehnic, lăsînd impresia că va 
avea cîștig de cauză în raport 
cu pasa lungă, indicată (justi
ficat) de antrenorul Ardelea- 
nu, dar adesea în suferință la 
elevii săi. Treptat, însă, im
pulsionate de tribună, gazdele 
vor reveni în atac, același C. 
ZAMFIR, reușind, în min. 67, 
desprinderea, fructificind — 
printr-un șut Ia colțul lung — 
o minge venită de ia Radu II:
2— 0. Vor urma fazele cele mai 
spectaculoase ale întîlnirii, am
bele formații renunțînd la 
„gardă" și ratînd pe rind: Bi
horul în min. 73. cînd (la o 
lovitură de colț) Jurcă a res
pins, cu capul, de pe linia por
ții, Inter in min. 86, cînd Do- 
brotă i-a prilejuit lui Blid o 
nouă „paradă" disperată și e- 
ficientă. în 10 jucători din min. 
74 (Bruckental. deja cu carto
naș galben, l-a faultat pe un 
Cașuba plecat spre gol), oaspe
ții au căutat golul de onoare, 
dar tot Inter a părut mai si
gură și mai dezinvoltă, in- 
dreptîndu-se autoritară spre o 
victorie meritată, pe care, dacă 
priviți, o confirmă intra totul 
și caeeta tehnică.
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DINAMO 7 (3)
A.S.A. TG. MUREȘ o

CIND LIBERO-UL ATACĂ.... CA DE OBICEI, LA LIMITĂ

u așteptat, 
iute, tri- 
e un gol... 
;ău (intin- 

recidivă), 
le' „contre" 
fost ușor

„secvență" 
in. 54, cînd, 
minge între 
u (umăr la 
elei), cra- 
teatral și 
(aflat des- 

fază, ca de 
•sul jocu- 

calificativ 
dictează 

mat de a- 
Jeeizie ero- 
in desfășu- 
un timp, 

larități și... 
'.poi, cînd 

calma, în 
ea Craiova 
iră minge 
rimes cu, in 
lui Lung, 

a ofensiva, 
litri, „sem- 
, (min. 71 
in. 90). O 
la pas a

Stadion Dinamo ; teren bun ; 
spectatori — circa 10.000. Șuturi : 
24—5 (Pe poartă : 17—1). corne
re : 17—3. Au marcat : VAIȘCO- 
VICI (m:n. 5 și 56), REDNIC 
(min. 25 și 79). CĂMĂTARU 
(min. 40) LUPESCU (min. 54) și 
RĂDUCIOIU (min. 88).

Dinamo : stelea 7 — Mihăes- 
cu 7. Andone 8, Rednic 8,5, 
Varga 7 (min. 56 Sabou 7) —
Sabău 8, Mateuț 8, Lupescu 8,5 
— Vaișcovici 8. Cămătaru 8, Do- 
chia 6 (min. 39 Răducloiu 8).

A.S.A. : varo 5 — Szabo S, Je
nei 6, Z. Naghi 5. Fodor 5 —
Eros 5 (min. 65 C. Die 59. Cr. 
Moldovan 6. L Moldovan 5 
(min. 79 Szanto) — Maier 8.5. 
Pintea 6,5. Ciorceri 6.

A arbitrat M. Axente (Arad) ; 
la linie : O. Ștreng (Oradea) șl 
V. Titorov (Drobeta Tr, Seve
rin).

Cartonașe galbene : VARGA. 
ANDONE, EROS.

La speranțe : 3—î (3—1). .
• . .

O casetă tehnică mal mult 
decit elocventă, un spirit ofen
siv cu totul deosebit atacuri 
in rafale, purtate la o tempe
ratură insuportabilă pentru

echipa oasDe care — nota be
ne ! — a depus mari eforturi 
pentru a rezista presiunii. Sce
nariul meciului a fost simplu. 
Dinamo s-a lansat in atac, tî- 
năra echipă a lui Isuir a în
cercat un marcai strins. mai 
ales la piesele de bază (Ma
teu’. Sabău. Cămătaru. Vaisco- 
vici). a si reușit să reziste 
timp de 20 de minute (după 
deschiderea «corului la • lo
vitură liberă impecabil execu
tată de VAIȘCOVICI, ia min. 
5). pentru ca tot ceea ce avea 
să urmeze să fie un material 
ilustrativ Ia un curs ce tac
tică cea mai bună dovadă fiind 
marcatorii, mai puțin obițetop: 
Libero-ul Rednic. realmeme pe 
tot terenul, a marcat de dcuă 
ori. iar m;il«asul de acoperire 
Lupescu meticXc-s si cav ca 
un sahist. s-a aflat si es pe 
lista iirribwiler. care — 
cjîmea ! — .ttsesie Maieut ei 
eonCnnisd ideea râ efcrtul 
.berreriar* al muresenil-tr avea 
să se canalizeze mai ales sere 
oamenii de CoL Ussnda-i liberi, 
fatalmente, pe cei care ac

pă minutul 5 amintit, golul lui 
REDNIC (min. 25. după o foar
te rapidă combinație Cămătaru- 
Mateut-Vaiscoviei). golul lui 
CĂMĂTARU (min. 4*. cu ca
pul. la o excelentă centrare a 
lui Răducieiu abia intrat) ce! 
al lui LUPESCU (min. 34, k.o. 
imparabil. din apropierea lui 
Varo), spectac ulosul eol al lui 
VAIȘCOVICI (min. 54. sut .in
vizibil" de U 2! de metri), al 
doilea eol al Tui REDNIC (min 
79. după a învăluire Mihieseu). 
si ultimul cei al ltd RADU 
CIOIU (nun. 8S. lift tip Lendl, 
in reital tonal. Din nfrete ca
setei tehnice să ma: extragem* 
marea ratare a ltd L Moldo
van tain 3». cea greu de 
imaginat a ruaînîsd Docfiia- 
Cămătaru Ka. 32) ie la nu
mai doi «srtri o-nalty-ui rata" 
de VaișCTr.td <2). șutul
ha Mateut Caca 70 mai fro- 
mca dect «a rai bara lui 
Aretone Cm.1— K5 să — nu in 
ultimul rind — local esrajo» 
dar sefiracriScat al eeJor două 
talentate -rirfur." sturesere. 
Maaer s PmSea.

RAPID
S.C. BACĂU

Stadion Giuleșta ; teren bun ; 
timp frumos, dar rece ; specta
tori — circa 12.000, Șuturi : 16—8 
ipz . poartă : 5—2). Cornere : 
2—6. A marcat : DAMASCHIN
U (min. 50).

RAPID : Toader 6 — Vlad 5 
rmin. S3 șt. Popa). Rada 7, Ma
te: 6, Baccș 7 — Drăghici 6. 
Cirstea 6. Goanță 7. L. IUe 5 
■min. 48 Vameșu 6) — Damas-
chln n 7. Ciolponea 7.

SPORT CLUB : Cimpeanu 7 — 
Jervăiăj 6, Fișic 7, Borcea 7, 
CrcdîE 6 — Bur.eanu 6, Ivanov 
s Tlsmănaru 6, Pznoff 5 (min. 
6» Andronic 6) — Șolman 6, Gri- 
; oraș 5 (min. 60 Scînteie 6).

A arbitrat Gr. Maca vei; la li
nge : L Danciu (ambii din De
va) și Fl. Popescu (Ploiești).

Cartonașe galbene : F1ȘIC,
CtRSTE-A. ȘOIMAN.

La speranțe : 1—1 ; 4—5 după 
penaity-uri.

• —

1AESCU

ILE
. asupra lui 
Pîrvu (min. 
d mingi ce 
i propriei 
atea nume- 
iminarea lui 
■u atac vio- 
rimise îna- 
ben) nu le 
•r, care vor

la sfîrșitul 
■^gta mari 
«^■rheor- 
(IaVCU) șl

(
rămași în 

enii ar fi 
i o victori?

— n-ar fi 
două clare 

Caciureac 
lin. 85), ca-

ANESCU

VIRTUȚILE UNEI TINERE FORMAȚII
Tînăra formație clujeană a 

realizat, după multe opinii ale 
celor ce au văzut-o mereu la 
lucru, cel mai bun meci din 
actualul campionat „Alb-negni* 
au imprimat meciului un tem
po ridicat, s-au străduit mul", 
să ajungă la această viteză de 
joc prin pase fără preluare, 
au jucat cu aplomb și cu va
riație in atac. „U“ ne-a dez
văluit posibilitățile sale reale 
sugerind că mai are resurse. 
Gazdele au dominat din pleca
re intilnirea. F.C. Farul a în
cercat să riposteze, s-a grupat 
mereu în jurul apărătorilor 
centrali, dar n-a reușit decit o 
limitare a proporțiilor scorului, 
care se Dutea fixa, față de 
ocaziile lui ,.U“. la mai mult 
de două goluri diferent A Chiar 
din primele minute, clujenii li 
pun Ia încercare pe fundașii 
de pe Litoral. In min. 7, cor
ner acordat de oaspeți la ac
țiunea lui Cr. Sava. patru mi
nute după aceea Biro este la 
cîtiva metri de poartă. dar 
șutează slab și Girjoabă re
tine. Un minut mai tirziu. la 
o lovitură de colt. Popovici 
degajează în ultimă ins'antă. 
Prima acțiune periculoasă a

P»J»r

M tfad

kw CI-MAFOCA 2 ni ||f.c FATJI • 1

Nu. n-a fost un med specia 
c-oăcs! Nici nu putea fi, din 
iimmrr* ce s-au aflat față-n 
față dead e-empe cu —3 Ia 
„âoe-.ăr-. A tost. îa schimb, o 
pxrodă de care luptă, tară 
nici un respira, patâtorii tocind 
o mare risițd de efort, neme 
najiodu-se (nici pe ei, zăâ pe— 
adversari), duelurile fiind apri 
ge. tăioase, dar ți interesante. 
Hap.d a atacat cu două virfuri 
puternice (Damaschin II ți Cîol- 
pooea) ti cu un mijlocaș (Goan- 
țâ) care a căutat să se Infil
treze prin surprindere. Sport 
Cub — echipă harnică, tenace

CadpCnată. așa cum o cu

noaștem de multă vreme — r-a 
apărat bine, cu exactitate, a- 
vînd în Fîșic, Borcea și Ivanov 
oameni înalți, care au respins 
cu ușurință mingile „plouate" 
în careul lui Cimpeanu, iar in 
Jercălău, Ciuclin. Burleanu și 
Tismănaru jucători de „semi
cerc", inspirați la intercepții. 
O singură dată au greșit ei 
grav în prima repriză, în min. 
4. cînd, ]a o degajare defectu
oasă, Damaschin II a primit 
balonul în poziție perpendicu
lară, dar a șutat pe lingă 
poartă.

Echipele au revenit de la ves
tiare pentru repriza secundă cu 
aceleași distribuții, cu aceleași 
intenții, cu aceleași dueluri 
necruțătoare. evidențiate de 
primele faze. Numai că, în 
min. 50, s-a produs singurul 
„scurt-circuit" din sistemul de
fensiv al oaspeților și, după ce 
mingea a fost trimisă în careu, 
respinsă și retrimisâ în „gră
mada" din fața porții lui Cîni- 
pcanti, aceasta a ajuns pînă Ia 
DAMASCHIN II. in apropierea 
buturilor băcăuanilor, și golul 
n-a mai putut fi evitat: 1—0. 
Din acest moment, partida a 
început să se... deschidă, antre
norii Nicolae Vătafu și Ion 
Munteanu au trimis în joc for
țe proaspete (pentru atac), An- 
dronic a ratat egalarea (min. 
61 — „cap" alături), în replică 
Goar.ță a ratat desprinderea 
clară (min. 65 — șut violent 
peste poartă), dar nu s-a mai 
înscris nici un gol. Și tabela 
a consfințit un rezultat ștrine, 
cum au fost atîtea altele între 
ce’.e două formații,.

Laurențiu DUMITRESCU

VICTORIE CU EMOȚII

RÎNS“ DECIT ÎN CASETA TEHMCA
t Corvinul 
atorî din 
urări că 

mai rata 
k puncte 

_trsive, o 
onului, un 
la poarta 

5 condiții, 
fost silită 
rîndurile, 
precădere 

ambelor 
■an sau cei 

ofensiv 
v, ex-tur- 
te-a lăsat 
De altfel, 
iut al în- 
cu Klein, 

iznic, de 
sală". A 
t lui Bar- 
t“ printre 
dar Zlo- 

a de cap 
eschiderea 

in min.
„angajat"

pe GABOR, a urmat fenta in 
stilu-j caracteristic și șut cu... 
stingu] al „șeptarului", direct in 
plasă : 1—0. Oaspeții vor în
cerca să echilibreze jocul. 
Dragnea îi caută mereu pe 
Marcu și Văidean (destul de 
activ), însă lipsa de superio
ritate numerică in atac nu va 
crea probleme deosebite sis
temului defensiv al echipei an
trenată de Ion V. Ionescu și 
M. Klein.

La reluare, notăm iar cîteva 
faze de mare spectacol semnate 
de Gabor, cele din min. 50 și 
54 amenințînd serios poarta 
formației vizitatoare. Acum, 
Corvinul forțează prea mult 
jocul în ..zona centrală" a ad
versarului, dînd posibilitatea a- 
cestuia să contreze totul. 
Gazdele mai slăbesc și „chingi
le" jocului. Flacăra. sesizînd 
momentul favorabil, va avansa 
în atac ți, în min. 57. a reușit 
să egaleze prin MOVILA, Ia 
cornerul executat de Dragnea. 
Nu vor trece decit trei minute

si. li d:i;mili" Im Bxrrr 
KLEIN adore Ca a» ia *- 
vantaj echipa sa : S—L prn-
tr-o frumoasă Jcsr.rirl ex
capul. In mirt. S3. Icexțâ se 
remarcă la șutul crea ai M
Dragnea, iar in min. 13 a* gata 
I. Petcu. In min. 75. va ■ 
2—2, in urma penalty-aM e- 
xecutat de DRAGNEA. la faul
tul lui Cocan asupra l»i G. 
Radu. Cu 12 minute înainte de 
final. Ia o fază splendidă. L 
Petcu — Bardae — HANGAXU. 
ultimul va consfinți victoria 
meritată a echipei locale : 3—î.

Stelion TRANDARRESCU

Mîine, la Petroșani
LOTUL DE TINERET - JIUL

Mîine. pe stadionul Jiul din 
Petroșani. Lotul de tineret 
susține o partidă amicală în 
compania echipei locale Jiul. 
Meciul va începe la ora 14.

ETAPA A 14 a A DIVIZIEI B
STEAUA 

Cr. Rusu

OIEȘTI —
1 (1—0) ; 
Rădulescu

C1MPU-
— C.S.M. 

Mucileanu
— C.F.R. 

Ștefănescu
irAila — 
► TULCEA 
in. 44) și 
jectiv Ior-

- PETRO- 
—0) ; Mo-

CEAHLA- 
-0 a—0) : 
■ din pe
in. 89). 
POLITEH-
: Bîscă

/) Și Ghi- 
ctiv Croi-
ȘCANI —

c. s. botoșani (3—1) s-a dis
putat în ziua de 16 noiembrie.

Relatări de la : FI. Jecheanu,
L. Tănăsescu, A. Rotaru, V. Frin-
cu, I. Baltag. C. Burghelea, C.
Vîrjoghie și S. Neniță.
1. PETROLUL 14 8 4 2 22- 8 20
2. Gloria Buzău 14 9 0 5 22-14 18 A3. Progr. Brrila 14 8 1 5 25-12 17 /
4. Polit. Iași 14 8 1 5 26-14 17/
5. C.SJVI. Suceava 14 7 2 5 19-14 16
6. Unirea Focșani 14 8 0 6 16-14 16
7. Met. Plopeni 14 7 1 6 18-13 15
8. Steaua Mizil 14 7 1 6 17-16 15
9. F.E.P.A. ’74 14 5 3 6 16-15 13

10. Ceahlăul 14 6 1 7 20-22 13
11. Poiana Cîmp. 14 5 3 6 12-16 13
12. C.F.R. Pașcani,.14 5 2 7 13-16 12
13. Aripile Bacău 14 5 2 7 17-22 12
14. Șiretul 14 5 2 7 12-20 12
15. C.S. Botoșani 14 5 2 7 13-22 12
16. A.S.A. Expl. 14 5 1 8 15-26 11
17. Delta Tulcea 14 3 4 7 15-24 10
18. Prahova 14 5 0 9 8-18 10

ETAPA VIITOARE (duminică 27 
noiembrie) Petrolul Ploiești — 
Poiana Cimpina, C.F.R. Pașcani
— F.E.P.A. ’74 Bîrlad, F.C.M. 
Delta Dinamo Tulcea — Unirea 
Focșani, Steaua Mizil — Metalul 
Plopeni. Ceahlăul Piatra Neamț
— Prahova C.S.U. Ploiești, Glo
ria Buzău — Șiretul Pașcani. 
G.S. Botoșani — A.S.A. Explorări

Cîmpulung Moldovenesc, C.S.M. 
Suceava — Aripile Bacău, Poli
tehnica Iași — F.C.M. Progresul 
Brăila.

SERIA A ll-a
MINERUL MOTRU — TRAC

TORUL BRAȘOV 2—2 (2—1) î Du
mitru (min. 6) și Dobrică (min. 
15), respectiv Moșoman (min. 30 
și 73).

F.C.M. CARACAL — DACIA 
PITEȘTI 2—1 (1—1) : CiOfîcă
(min. 20) și Plotoagă (min. 75), 
respectiv Tunaru (min. 44).

METALUL MANGALIA — A.S. 
DROBETA TR. SEVERIN 1—1 
(0—0) : Bănică (min. 55 — din 
penalty), respectiv Palea (min. 83).

GAZ METAN MEDIAȘ — SPOR
TUL „30 DECEMBRIE 1—0 (1—0): 
Predatu (min. 8).

JIUL PETROȘANI — C.S. T1R- 
GOVIȘTE 2—0 (0—0) : Filip (min. 
79) și Timofte (min. 87).

DUNĂREA CALARAȘI — PAN
DURII TG. JIU 0—0.

I.C.I.M. BRASOV — META
LURGISTUL SLATINA 0—0.

CHIMIA RM. VÎLCEA — ELEC- 
TROPUTERE CRAIOVA 2—0 (1—0) î 
Mangalagiu (min. 21) și M. Ni
colae (min. 5’).

Meciul METALUL MIJA — E-

Btrae KDWSOJ

re/*Ș-S* 7* GA3CB

A arbitrat A. Gbcorțbe (Pa
tra Neamț) ; la Bate : J- Go
ma și M. Constaminescu «»mbs 
din București).

La speranțe : 2—0 (3—•).

LECTROMUREȘ TG. MUREȘ nu 
s-a disputat.

Relatări de la : Gr. Jugănaru, 
Gh. Donciu, A. Bieltz, M. ȚacâL 
G. Tuțu, N. Con stan tinescu, V* 
Secăreanu. D. Roș ia nu și L VB- 
cereanu.

1. JIUL
2. Chimia
3. Electromi.reș
4. Tractorul
5. Pandurii
6. Electro patere
7. Dacia Pitești 

8—9. Metalurgistul
Gaz Metan

10. Dunărea
11. Sp. „30 Dec.“
12. I.C.I.M Bv.
13. F.C.M. Carac.
14. C.S. T-viște

15. Met. Mangalia
16. A.S. Drobeta
17. Met. Mija
18. Min. Motru
ETAPA VIITOARE (duminică 27 

noiembrie) : Electroputere Cra
iova — Metalul Mangalia, Dacia 
Pitești — Chimia Rm. Vîlcea. 
Metalurgistul Slatina — Dunărea 
Călărași. Pandurii Tg. Jiu — 
F.C.M. Caracal, A.S. Drobeta Tr. 
Severin — Jiul Petroșani, C.S. 
Tîrgoviște — Gaz Metan Mediaș, 
Sportul . 30 Decembrie** — Me
talul Mija, Eleptromureș Tg. Mu
res — Minerul Motru. Tractorul 
Brașov — I.C.I.M. Brașov.

Shidenți; au vrut să Întreru
pă trad.șa rezxhtfteior tnul- 
nirhor ca Oțelul. favoratxJe 
oaspeților ia Re«>e. in ultmel-e 
octrâ ediții, rerșiod aceasta 
după mul» emoții. Pentru a- 
tmgerea teiului propus, bucu- 
reșaen-i au combinat frumos 
la mrjlocuî terenului, avtodu-1 
pe lideanu omniprezent, soli- 
ottadu-1 pe portarul Popa 
cMar primul mixtul, gălă- 
jearah devhnd in corner balo
nul trimis de S. Răducanu. Ca 
urmare a inițiativei în joc, 
bucureștenii au creat faze 
fierbinți la poarta oaspeților. 
Poțța mai remarcindu-se și în 
— - îs {Oiteanu, de la 20 m, 
a su'a: puternic și portarul a 
reemut). iar in minutul urmă
tor a dev —'. in corner balonul

I SP. STUDENȚESC 3 (2) |
I OTELUL 2 (01 |

»» 3». «MST ST) 0
BJMBGA3BC »ML 3*. reger-; 
JtCFiZLA «DU*. 38) St CIAGMA

Stadion Sportul Studențesc ; 
teren bun ; timp frumos ; spec
tatori — circa 1000. Șuturi : 13— 
11 (pe poartă : 8—6). Cornere :

Ao marcat : S. RĂDUCANU 
(min 16), TiCLEANU (min. 34) 
și ȚTRLE.X (m!n. 74 — din 11 
r.-.), respeciiv ANTOHI (min. 59) 
șl O. POPESCU (min. 68).

SP. STUDENȚESC : Mânu 6
— M. Marian 7, M. Popa 6, 
Cristea 6,5, Pologea 7 — Țiclea- 
nu 8 Munteanu II 7, Ctăndcl 6 
(min. 75 Iorguleseu II). Oltea- 
nu 6 (min. 59 Motroe H 6) — S. 
Răducanu 7, Țîrlea 7.

OȚELUL : Gh. Popa 6 — Bo- 
rali 6. Angbelinei 7. Baâcea 5 
(min 46 Ralea 7) G. Popescu 6
— M. Stan 6,5 I. Glgi 6, Bur- 
cea 4 O Popescu 6,5 — Han- 
șbiuc 6 (m:n. 39 Profir 7), An- 
tobl 7.

A arbitrat : I- Crăciunescu
(Rm. Viîcea) ; la Unie : C. 
GPeorgbe (Suceava) și Al. Ren- 
sbel rvasl-jb

Cartonase galbene : MUNTEA
NU 11- I GIGL

La speranțe : 1—2 £0—1).

plasă centrarea lai Profir si a 
doua oară, in min. 6S, cînd O. 
POPESCU a finalizat o acțiune 
colectivE In continuare, bucu- 
reștenii au preluat inițiativa și, 
in min. 74, Motroe II, intrat în 
caren, a fost împins discret de 
Barali ți arbitrul a dictat pe- 
nalty-ul transfurmat de ȚIR- 
T FA Cu tre minute înainte 
de final. Iorguleseu II a avut 
posHxhtatea să înscrie (Popa 
era iesiț ia circa 8 m). însă a 
preferat «ă-i paseze lui Motroe 
II. tamiBd astfel una din ma
rile «eazi: ale partdet

Pompiliu VINTiLÂ

lt 9 2 3 31- 6 28 
14 8 2 4 13- 3 18
13 7 2 4 16-17 1 -
14 6 3 S 2S-20 15
14 5 5 4 14-14 15
14 7 » 7 2S-16 14
14 6 2 8 18-16 lt
14 « 2 6 18-18 14
14 6 2 6 20-20 14
14 5 4 5 20-25 14
14 6 1 7 11-10 13
14 6 1 7 14-16 13
14 6 1 7 20-24 13
14 6 1 7 12-16 13
14 4 4 6 16-18 12
14 5 1 8 34-20 11
13 5 1 7 12-18 11
14 4 2 8 12-20 10

SERIA A Ul-a
GLOKL4 KESXTA — WUUXl 

ZALĂU 3—» O—•» : Ir»ii 
3 șl TS). _ __

CHIMICA TUtNĂVENl — PO- 
LUTEHNICA TIMISOABĂ 3—4 

/ (•—4) : Cenxa (mia- Sl). respee- 
■ tiv Crăciun (nUn. O).

UNIREA ALBA IULLA — GLO
RIA BISTRIȚA 5—4 O—•» : MRrx- 
eu (mia. 13 sl 4S). B«ea (mia. 38 
șl 62) țl Georgesre (mia. X8).

U.T. ARAD — STRUNGUL A- 
RAD 3—1 G—•): N«gM (rata. 18). 
Hirmler (mln. 3Z) si Maltese® 
(min. 69). respectiv Fieu (min. «5 
— din penalty).

AV1NTUL REGHIN — (LSJC. 
REȘIȚA 1—0 (0—6) : SAnduleseu 
(min. 89 — din penalty).

A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA
RA — F.C. MAR.AMUREȘ 2—2 
(1—2) : Harbădă (mln. S) sl 
Mănăilă (min. 50). respectiv D. 
Moldovan (min. 4) sl Tulba 
(min. 37).

MINERUL CAVN1C — DACIA 
MECANICA ORAȘTIE 3—4 (1—0): 
Irimuș (min. 13), Petran (min. 
75) sl Bolos (min. 78).

C.F.R. TIMISOARA — META
LUL BOCȘA 2—1 O—1) : Stolco- 
vici (min. 34 șl 86), respectiv 
Neagu (min. 14).

OLIMPIA I.U.M. SATU MARE 
— A.S. PAROȘEN1 VULCAN 4—1 
(4—0) : Ghencean (mln. 1),
Gcrstenmeier (min. 4 — din pe

aaRy si 33) ți Pxtkoț (min. 19), 
raspecar Barba (mia. 78).

Bz-i -ir. (Se la : L Stan, I. Du- 
ea*. L Anxbelma. O. Berbecaru, 
L Orveasa*. C. Creța, M. Pal
ed*. Ș«- Marw* st Roxana Vid.i.

3- r.T. ARAD it U 1 3 Î5-11 23
2. Ohmpi.' 14 932 29-11 21
X -P» tr- Ttau 14 9 3 2 30-12 21
X A-S-A. Pr. 14 7 3 4 23-19 17
X Armătura 14 7 3 5 15-15 16
X Gloria B-ta 14 7 1 C 27-19 15
X Unirea AJ. 14 7 1 C 32-25 15
X F.C. Mar. 14 5 3 6 25-15 13
X Chimica 14 6 1 7 19-19 13

M. C-S-M. Re*. 14 C 1 7 17-18 13
ÎL C.F.R. Tim. 14 5 2 7 17-20 12
IX Min. Cav. 14 5 2 7 15-20 12
IX Strungul 14 4 4 6 11-18 12
IX Gloria Roș. 14 6 0 8 19-33 12

îy-ix A.S Păros. 14 4 2 8 13-25 10
Mec Bo sa 14 4 2 8 15-27 10

17. Dacia Or. 14 4 1 9 10-28 9
IX Avîntui R. 14 3 2 9 10-27 8

ETAPA VIITOARE (duminică 27
noiembrie) ■ Metalul Bocșa — 
U.T. Arad, C.S.M. Reșița — C.F.R. 
Timișoara. Gloria Bistrița — Chi
mica Tirnăvenl, politehnica Ti
mișoara — Avîntui Reghin, 
Strungul Arad — Olimpia Satu 
Mare. A.S. Paroseni Vulcan — 
Gloria Reșița. Armătura Zal?u 
— A.S.A. Progresul Timișoara, 
F.C. Maramureș Bala Mare — 
Minerul Cavnic, Dacia Mecanica 
Orăștie — Unirea Alba lulia.



PROGRESUL M. CIUC-C.S.M. DUNĂREA GALAȚI 3-2
Partidele deesf&șurate «îmbăta la București și Miercurea Clue, 

din cadrul etapei a 8-a a Diviziei A la hochei, prima grupă valo
rică, s-au păstrat In aceeași cotă de interes in ce privește rezulta
tele, de această data in Sport Club treclnd pe Ungă victorie, iar
Progresul reușind să ciștige*

DINAMO BUC. — SPORT CLUB 
M. CIUC 2—2 (0—1, 2—1, 0—0).
Partida de sîmbătă a fost mai 
interesantă, pentru că Sport Club 
a jucat mai aproape de valoarea 
ei, iar Dinamo a reușit să anu
leze handicapul celor două goluri 
primite pînă în min. 28. Oaspeții 
au început în forță, și-au valo
rificat patinajul și omogenitatea 
și, după ocaziile bune nefructi
ficate de Magasz (min. 10), B. 
Nagy (12) Gerczuly (16) și din 
nou B. Nagy (20) au înscris prin 
Gerczuly (20). Gazdele au rezis
tat presiunii, portarul Huțan a 
salvat cîteva situații grele, iar 
D. Popovici a irosit posibilitatea 
de a deschide scorul în min. 16. 
în repriza secundă. Sport-Club 
continuă să domine și în min. 28, 
după oe Huțan respinge trei șu
turi consecutive. Gyorgycate ri
dică avantajul echipei sale la 
2—0. Se înmulțesc eliminările pe 
cîte 2 minute, dar din min. 30 
asistăm la faze de hochei bun 
și foarte bun. Din numeroasele 
ocazii la cele două porți. dina- 
moviștii fructi pică de două ori, 
prin Eros (nașă de la Jumătate) 
în min. 35 și Pisăru, în min. 40, 
după o acțiune în viteză, cu par
ticiparea lui I. Popovici șl a lui 
Solyom.

în repriza a IlI-a, domină în 
perioade egale ambele echipe, dar 
din cauza pripelii nu se mal în
scrie

ECHIPA ROMÂNIEI A dȘTIGAT A XXVI-a EDIȚIE

Arbitrii D. Trandafir — M. Pres- 
neanu și G. Micu au meritul de 
a fi ținut în mînă o partidă cu 
multe probleme, care i-au umbrit 
în ultima parte calificativul ge
neral foarte bun.

MLnute de penalizare : 20—20.
Mircea COSTEA

PROGRESUL M. CIUC — C.S.M. 
DUNĂREA GALAȚI 3—2 (1—1,
1—0, 1—1). Un meci de nivel teh
nic și spectacular scăzut, în care 
au abundat greșelile, mai ales în 
fazele de poartă. Gazdele au ata
cat încă din primele secunde, dar 
s-au impus destul de greu, în 
fața unei echipe care a făcut 
totul pentru a nu pierde partida.

Repriza a n-a, care a durat 51 
de minute (!), a fost... umbrită 
de mulțl nervi și acte nesporti
ve. Căpitanul echipei gălățene, 
Gherghișan, l-a lovit de două ori 
pe arbitrul de centru I. Becze, 
pentru care a fost sancționat pri
ma dată cu 10 minute, iar apoi 
cu pedeapsă de meci pentru rea 
conduită gravă. Păcat, deoarece 
ambele partide (cu excepția re
prizei menționate) s-au desfășu
rat într-o deplină sportivitate.

Marcatori : Szabo, E. Antal și 
Kocsis pentru învingători, res
pectiv Andrei și Dinu.

Au arbitrat : I. Becze — M. Di
nu, T. Szabo.

Minute de Denalizare : 18—28. 
(Vaier PAȘCANU — coresp.).

la hochei

SPORTIVII NOȘTRI-

PE PODIUM
19 (Agerpres). 

internațională 
gheată pentru

de 
iu- 
s-a

PRAGA.
Competiția 
hochei pe „___
niori „Turneul Prietenia' 
încheiat cu victoria echipei

«U.R S.S.. urmată de formațiile 
Cehoslovaciei, României. R.D. 
Germane, Poloniei etc.

In finala turneului, hocheiștii 
sovietici au dispus cu scorul 
de 4—1 (2_0. 1—1. 1—0) de 
reprezentativa Cehoslovaciei.

După cum s-a anunțat. in 
partida pentru locul trei, selec
ționata României a întrecut cu 
scorul de 3—1 (0—1. 2—0. 1—0) 
formația R.D. Germane.

TURNEUL CAMPIOANELOR LA TENIS
NEW YORK. 20 (Agerpres). 

— In sferturile de finală ale 
..Turneului campioanelor" la 
tenis, ce se desfășoară ța ..Ma
dison Square Garden" din New 
York, jucătoarea cehoslovacă 
Helena Sukova a furnizat o 
surpriză eliminind-o cu 2_S, 
7—5 6—3 pe Martina Navrati

ATENA (Agerpres) Dună 
o zi de repaus. Olimpiada de 
șah de la Atena s-a reluat 
cu runda a 5-a. în care s-au 
înregistrat următoarele rezul
tate : feminin : România — 
Anglia 1,5—0,5 (1) ; R.P. Chi
neză — Polonia 2—1 ; Ungaria
— U.R.S S. 1,5—0.5 (1) : Gre
cia — R.F. Germania 1,5_1,5 ; 
Cehoslovacia — Israel 2—1 ; 
Spania — Suedia 1.5—1.5 ; Da
nemarca — Olanda 2—1 ; Iu
goslavia — Argentina 2—0 (1) ; 
S.U.A. — Austria 2—1 ; Cuba
— Bulgaria 2.5—0.5 ; Indonezia
— Venezuela 2,5—0,5 ; Franța
— Brazilia 2—1 ; India — Aus
tralia 2—1 : meciul U..R.S.S. — 
România din runda a 4-a s-a 
încheiat cu 2.5—0,5 în favoa
rea sahistelor sovietice ; mas
culin : Anglia — România 3—1 ; 
U.R.S.S. — Islanda 2—1 (1) ;
Ungaria — Bulgaria 2,5—1,5 ; 
Oianda — Cehoslovacia 2.5—1.5 : 
Cuba — Indonezia 1.5—1.5 (1) ; 
Suedia — Danemarca 3—1 : 

lova. favorita nr. 2 a con
cursului.

Intr-o altă partidă. Gabriela 
Sabatini (Argentina) a dispus 
cu 6—1. 6—1 de Natalia Zve
reva (U.R.S.S.).

In prima semifinală a probei 
de dublu, cuplul sovietic La
risa Savcenko — Natalia Zve- 
reva a întrecut cu 3—6 6—4.
7—5 perechea Claudia Kohde 
(R.F. Germania) — Helena Su
kova (Cehoslovacia).

R D. Germană — Filipine 2—1 
(1) ; Polonia — Australia 3—1 ; 
(1) : R.P. Chineză — Israel
1— 1 (2) : S.U.A. — Brazilia
3—1 ; R.F. Germania — Belgia 
3—1 ; Grecia — Uruguay 3—1 ; 
Noua Zeelandă — Argentina
2— 2 : Mexic — Spania 2.5—1,5. 
Rezultate din runda a 6-a : 
feminin : U.HS.S. — R.P. Chi
neză 3—0 : Cehoslovacia — Da
nemarca 2—1 ; Iugoslavia — 
România 3—0 : S.U A. — Gre
cia 1.5—1,5 ; R.F. Germania —
Polonia 2—1 ; Ungaria — Cuba

3— 0 ; Suedia — Indonezia
2—1 ; masculin : Bulgaria — 
Indonezia 2—2 ; U.R.S.S. — 
Anglia 3—1 ; România — Sco
tia 2—2 ; Franța — Norvegia 
2—2 ; Suedia — Ungaria 3—1 ; 
Argentina — Albania 2—2 j 
Grecia — Australia 2,5—1,5.

„INTERNAȚIONALELE" 
DE TENIS DE MASĂ 

ALE IUGOSLAVIEI
BELGRAD. 20 (Agerpres). — 

Proba feminină pe echipe din 
cadrul Campionatelor interna
ționale de tenis de masă ale 
Iugoslaviei, ce se desfășoară la 
Zagreb, s-a încheiat eu victo
ria’ selecționatei R.P. Chineze, 
care a dispus în finală cu 3—0 
de formația Bulgariei.

în finala probei masculine, 
reprezentativa R.P.D. Coreene 
a întrecut cu 3—1 echipa Iu
goslaviei.

din mo U

lat in minutul 46 : 20—20, tar 
in minutul 54 a preluat con
ducerea cu 24—23. în acest 
răstimp (este drept mai puțin 
decit in prima repriză) seria 
ratărilor a reapărut în jocul e- 
chipei noastre. Doar în ulti
mele patru minute ale parti
dei am văzut un handbal de 
calitate. Valentina Cozma. Ga
briela Antoneanu — de două 
ori — și Esztera Matefi în
scriind de patru ori consecu
tiv, și de la 24—24, min. 54, e- 
chipa noastră s-a desprins la 
28—24, in minutul 58. Doina 
Rodeanu a fost in formă foar
te bună in această partidă, ea 
salvîndu-și poarta de la cel 
puțin alte 12 goluri 1 Toate a- 
ceste carențe în comportarea 
echipei noastre le-am consem
nat -entru a reflecta fidel si
tuația de pe teren, pe de o 
parte, dar și pentru a trage un 
semnal de alarmă, pe de altă 
parte, mai ales pentru forma
țiile de club Mureșul Tg. Mu
reș, Știința Bacău Si Chimis
tul Rm. Vîlcea, cu cele mai 
multe componente în echipa 
reprezentativă și care. după 
cum se știe vor avea meciuri 

POPICARII. ÎNVINGĂTORI MERITUOȘI
(Urmare din pag >1

dial) și rutinatul ei coechipier 
Laszlo Nagy cu 1429 (456—973). 
Bine conduși de antrenorii 
Crista Szocs (fetele) și Ro
ger Cernat (băieții) — care au 
avut .mandat" numai pentru 
această acțiune—, și ceilalți se- 
lecționabili români aflațl în 
cursa pentru titularizare au 
dat satisfacție: Liliana Băje- 
naru (452). debutanta Mihaela 
Nuță (450—455). Rodi ca Baciu 
(433—434), Maria Zsizsik 
(431—449), Elena Birnaz (452), 
Iesif Tismănar (963. pe po
dium la' individual), Iuliu Bice 
(935—938), Leontin Pop (959), 
Silviu Belivacă (944), E-no 
Gergely (920—959), ca să-i nu
mim doar pe sportivii cu o 
comportare ascendentă. s-au 
situat înaintea adversarilor lor 
din Bulgaria. Cehoslovacia, 
R.D. Germană și Polonia, fie 
la individual, fie la dublu 
mixt

Prin urmare, popicarii noș
tri. posedind o tehnică adec
vată la efort maxim, au depă
șit jucătoare și jucători de 
valoare, ceea ce ne îndreptă
țește să privim cu încredere 
(a fost primul test al loturi
lor republicane, remaniate, de 
seniori după eșecul înregistrat 
la ultima ediție a C.M.) noua 
campanie de reconstrucție a 
echipelor noastre reprezenta
tive.

CLASAMENTE : individual. 

deosebit de grele in competi
țiile europene.

Echipa Poloniei s-a dovedit 
aceeași adversară de mancă 
demult cunoscută, ea avind in 
Luberecka și Osmola două ju
cătoare de clasă înaltă. Au în
scris: Cozma 7, Matefi 6,
Tîrcă 4, Mozsi 4, Luea 3. An
toneanu 2. Verigeann 2 și Doi- 
ciu 1 .pentru învingătoare, res
pectiv Osmola 8. Luberecka 7. 
Malkzak 5, Pacewicz 3, Tob- 
jiasz 2, Glazewska 1. Au ar
bitrat foarte bine: Ralf Die
trich inert și Georg Zier (R.D. 
Germană).

In deschiderea ultimei zile 
a „Trofeului Carpați" s-au in- 
tîlnit reprezentativele BULGA
RIEI și TURCIEI. Scor: 41—18 
(21—8). Partida a fost domi
nată de handbalistele bulgare, 
mai precise în atac, cit și în 
apărare, dar adversarele lor 
au luptat admirabil pentru fie
care minge, remaneîndu-se din 
nou cele două jucătoare Filiz 
și Mualla. care in scurtă vre
me vor reveni la Tg. Mureș, 
cu echipa lor campioană, Ar- 
celik Istanbul. Au înscris : 
Ruseva 8, Litova 7. Mliakova 
6, Atanasova 5, Kitanova 5, 
Bakargieva 3. Nakova 2, Sa- 
mokovlieva 2, Vateva 1, Hris- 
tova 1 și Rusenova 1. respec

fete — L Doina Tăgean 489.
2. Gyorgyne Vidacs (Ungaria) 
454. 3. Adriana Antonesei 454 
(..izolat" mai slab). 4. Liliana 
Băjenaru 452. 5. Mihaela Nuță 
450 6. Rodica Baeiu 433 : bă
ieți — 1. SteliaQ Boariu 992. 
2. Ilie Hosu 964. 3. Iosif Tis
mănar 963. 4 Leontin Pop 959. 
5. Vasla Donos 942. 6. Iuliu 
Bice 935. 7. Laszlo Nagy (Un
garia) 926 : perechi mixte — 
L Doina Tăgean — Stelian 
Boariu 1457 (464 — 993), 2.
Adriana Antonesei — Ilie Hosu 
1441 (441 —1000) 3. Gyorgyne 

ETAPA A 11a LA POLO
(Urmare din pag. 1)

arătat mad proaspătă. In vreme 
ce partenerii tși epuiza seră re
sursele. irosind situații dintre 
cele mal bune. La Steaua au 
jucat Gh. Popescu, Fruth, 
Geambașu, Angelescu, Geantă. 
Nuțu, L. Balanov — stemate, 
Cbețan. Vamoș. Ragea. Duculeț. 
iar la Dtnamo : Diaconu, E. lo- 
nescu, Hagiu, Răducanu, Dan. 
Moiceanu, ș. Popescu — Arde
lean. Olaru.

După 17 ore, alt meci... la 
propriu șl la figurat I Cu șl mai 
mult consum de energie, cu go
luri încă mai frumoase. De as- 
tă-dată, duminică, către prînz. 
cea dinți! a marcat Dlnamo. 
nrin Dan (min. 3.49). !ar adver
sara a replicat cu loviturile de 
la dlstanț.5 ale Iul L. Ra’anov 
<4 10 și 9 23). Numai că a-um 
antrenorul camnlonHor, Dinu 

tiv Filiz 5, Mualla 5, Aktos 3, 
Pagal 2 Doyan 1. Bokioglu 1, 
Baskul L Au condus foarte 
bine: M. Stăncilâ și AL Isop 
(România).

Ia partidele de sîmbătă : 
POLONIA — BULGARIA 
3#—27 (14—15). Printre cele
mai eficiente jucătoare: Gla
zewska 10 și Pacewicz 8. pen
tru învingătoare, respectiv 
Bakargieva 7 și Mliakova 5. 
Au arbitrat foarte bine: AL 
Virtopeanu și ȘL Georgescu 
(România).

ROMANIA — TURCIA 42—7 
(19—2). De consemnat doar 
faptul că in min. 16 România 
conducea cu 12—0! Marcatoare: 
Cozma 8, Tîrcă 6. Luea 6. An- 
toneann 5. Mozsi 3. Matefi 3. 
Verigeann 3. Lefter 2. Nedel- 
cu 2, Doiciu 2, Matei 1 și Bo- 
riceanu 1.

CLASAMENTUL FINAL: 1. 
România 6 p. 2. Polonia 4 p. 
3. Bulgaria 2 p, 4. Turcia 0 p.

Premii speciale: cel mai ban 
portar — Doina Rodcana 
(România) ; golgeteră — Vio
letta Luberecka (Polonia) 22 
de goluri; cea mai tehnică Ju
cătoare — Maria Osmola (Po
lonia); cea mai tinâră jucă
toare (17 ani) — Nilgun Gur- 
soy (Turcia — portar).

Vidacs — Laszlo Nagy (Unga
ria) 1429 (456 — 973). 4. Mrhae'.a 
Nută — Leontin Poo 1393 
(455 — 938). 5. Kristin Bauman 
— Granberg Rainer (R.D.G.) 
1297 (418 — 879). 6. Beata Go- 
rezak — Robert Glapiak (Po
lonia) 1289 (428 — 841). 7. Ga
briele Kucharova — Joszef 
Pesta (Cehoslovacia) 1223 (401 — 
822). 8. Ani Georgieva — Boris 
Koritarov (Bulgaria) 1196 
(398 — 798)

Competent si autoritar cor
nul de oficiali, condus de cu
noscutul arbitru international 
român Ferdinand Popescu, iar 
organizarea întrecerilor a fost 
ireproșabil asigurată de clubul 
Voința BucureștL

Popescu, i-a folosit pe Hagiu in 
centru, eu bune rezultate. l-a 
titularizat pe foarte activul Ar
delean a aoelat din .sfertul- al 
dollaa ia Olaru si Georgesc-j. a- 
țxk la S. Popescu olus D. Bala
nov Dacă Stemate și-a adjude
cat prima minge in umă-oare- 
le reprize Olaru și. de două ori. 
Hagiu au fost mai iuti, fructifi- 
cîndu-se un număr egal de su
periorități numerice, cîte patru 
din nouă (Dlnamo). respectiv 
din opt. In noul context, cu un 
plus de dinamism, egalarea cin 
penalty semnata de Hagiu 
(11,26). a prefațat avantajul e- 
chlpei din șos. Ștefan cel Mare, 
luat tot prin .șeptarul" său 
(15 09) cu un singur moment de 
echilibru pe tabelă 3—3 în min. 
16.04 — Duculeț. Arx>i : Arde
lean (17.09 șut tnstlător centru 
Gh. Popescu, care a avut însă 
ca si -vlzaviul" Diaconu. unele 
intervenții aplaudate). Georges-

PE SCURT • PE SCURT @ PE SCURT
HOCHEI • La Lugano (Elve

ția), în meci pentru Cupa Cam
pionilor Europeni la hochei pe 
gheață, echipa H.C. Lugano a 
învins cu scorul de 3—2 (2—1, 
0—1, 1—0) formația italiană
Bolzano. tn cadrul aceleiași 
competiții, Ț.S.K.A. Moscova, de
ținătoarea trofeului, a întrecut 
cu scorul de 11—1 (5—0, 1—1. 5—0) 
formația Dynamo Berlin

ÎNOT • In prima zi a con
cursului de la Plymouth, înotă
torul englez Nick Gillingham.

BELGR.1D, 28 (Agerpres). La 
Belgrad, in mec: pentru prelimi
nariile Campionatului Mondial, 
echipa Iugoslaviei a întrecut cu 
scorul de 3—2 formația Franței. 
Pentru învingători au marca: : 
SpasicL Susici și Stoikovki, iar 
pentru învinși Perez și Sauzee. 
De remarcat că oaspeții au con
dus cu I—< și 2—1. pentru a pier
de in -aZtimeJe minute—

Clasamentul grupei a 5-a :
L Iugoslavia 2 118 4—3 3
L Scotia 2 118 3—2 3
3. Franța 3 111 3—3 3
4. Norvegia 3 1 8 2 4—3 2
5. C ipru 2 8 11 1—4 1

La Titov Vrbas (Iugoslavia».
în meci pentru preliminariile 
Campionatului European rezervat 
echipelor de tineret, formațiile 
Iugoslaviei și Franței au termi
nat la egalitate : 2—2 (1—1).
Golurile au fost marca* o de Mi- 
jatovid (2), respectiv Zitelli și 
Divert.
• Campionatul unional s-a În

cheiat cu victoria echinei Dnenr 
Dnepropetrovsk, care a totalizat 
45 p din 38 de partide (18 vic
torii, 18 meciuri nule. 2 înfrin- 
eeri — golaveraj 45—23). urmată 
de Dinamo Kiev 43 p. Torpedo 
Moscova 42 p. Sparte k Moscova 
28 0. Jalghfris Vilnius 35 p. Zenit 
Leningrad 31 p. Lokomotiv Mos
cova 38 p etc. Rezultate din ul- 
•:ma etapă : Sahtior — Dinamo 
Minsk 0—1 : Snartak Moscova — 
Zenit Leningrad 1—1 : Dinamo 
Kiev — Neftci Baku 2—1 : Dina
mo Moscova — Kairat 4—3 : 
- ------_ Ar-qr-qt 2—0 :

eu (19,17). Angelescu (22.03), O- 
laru (22.30). Duculeț (25,56). Ar
delean (27.26), Stemate (27,49). A 
apărut limpede. Dinamo s-a im
pus cu 7—« (1—1, 1—1, 3—1,
2—3), pentru că a făcut real
mente un joc ..peste" ce’, din a- 
jun. iar steliștii au greșit dumi
nică mal mult. Arbitrii R. Ti- 
moc și B. Băjenaru au avut o 
sarcină dificilă și se poate a- 

ree:a. per totaL că s-au achi
tat onorabil de ea.

VOINȚA cluj-napoca — 
RAPID BUCUREȘTI 6—5 (2—1,
2— 2, 2—1, 0—1) și 7—7 (1—3. 2—2,
3— 2, 1—0). tn prima partidă, 
gazdele au reușit un joc bun, 
cîștiglnd fără dubii. Dumi-nică 
însă, au gafat în seri> în pri
mele două reprize, oaspeții eon- 
ducînd cu 5—1 în min. 11,13. 
Prea siguri de victorie rapi- 
diștii au jucat superficial în 
continuare, seria de trei goluri 
a tînărulud lordache adudndu-le 
în final clujenilor un rezultat 
rt'e egalitate. Au marcat Colre- 
riu 3-pl, Cosmațchi 2, Triteanu 

medaliat cu argint la Jocurile 
Olimpice, a cîștigat proba de 
100 m bras, cu timpul de 1:02.73.

RUGBY Q Pe stadionul Mur- 
rayfield din Edinburgh, în pre
zența a peste 40 000 de spectatori, 
s-a disputat meciul dintre selec
ționatele Scoției și Australiei. 
Victoria a revenit cu scorul de 
32—13 (15—3) jucătorilor austra
lieni, care au făcut un joc 
excelent pe linia de trei sferturi, 
înscriind 5 eseuri prin Campese 
(2), Lawton (2) și Gourley.

Cernomoret Odesa — Lokomotiv 
Moscova 0—1.

e Etapa a 6-a a campionatu
lui italian a înregistrat rezul
tatele: Cesena — AS Roma 1—1; 
Come — Intemazionale 1—2 ; Ju
ventus Torino — Napoli 3—5, La
zio — V erona 3—1; Lecce — A s- 
cor 1—2: AC Milan — Ațalanta

2’ Pescara — Torino 2—0: Pi
sa — Fiorentina 0—0: Sampdoria 
— Bologna 4—1. Pe primele locuri 
in clasame-» : I. Internazionale 
Milano — 11 p ; 2. Napoli — 9 p ;
3. Sampdoria — 9 p.
• Meciurile din etapa a 13-a 

a campionatului englez s-au în
cheiat cu următoarele rezultate: 
Arsenal — Middlesbrough 3—0 ; 
Aston Villa — Derby 1—2 : Ever
ton — Norwich 1—1 ; QP Ran
gers — Liverpool 0—1; Manchester 
United — Southampton 2—2 ; 
Wimbledon — Charlton 1—1.
• Comisia de disciplină a

Uniunii Europene de Fotbal a 
aplicat sancțiuni unor jucători 
pentru comoortare nesportivă în 
cursul meciurilor din turul al 
doilea al cupelor con!ino~taie. 
Astfel Anto Jakovlevioi (Borac 
Banja Luka' a fost suspendat 
pentru 8 meciuri din cupele or
ganizate de UEFA. Ribeiro (Snor
ting Lisabona) nu va ^'ca
5 meciuri, iar Marcel Dib (Mo
naco) a fost suspendat pentru 
4 partide. Pentru 3 meciuri au 
fost suspendați McCoist (Glasgow 
Rangers), Șalimo (Dinamo Minsk), 
Virdis (AC Milan). Keshi (An- 
derlecht Bruxelles).

2. Sabău 14-1, Io rd ac he 3 (V).
Gh. Ilie 4, Florincescu 2, Toto- 
îici 14-1. Ștefănescu, Lup eseu, 
Bărbulescu, Tufan. Arbitri : V. 
Goian — A. Gere. (M. RADU, 
coresp.). I.L. TIMIȘOARA — 
CSU CONSTRUCȚII T.M.U.C.B. 
8—11 (1—2, 4—2 1—4, 2—3) și
12—10 (5—2, 1—4, 1—1, 2—3). Me
ciuri viu disputate, victorii îm
părțite. Au înscris Ivănescu 24-5, 
Lederer 4 Toth 3, Friedman 2. 
Ursu 2, Deșliu, Sterpu (I.L.T.), 
Popa 14-4. Grancerof 14-1, Jianu 
14-1, Mușat 24-1, Ciobăniuc 24-2, 
Paolazzo 2, Staciuc, Ungureanu, 
Chîru. Au arbitrat A. Czegeny 
si Șt. Karacsony. (C. CREȚU, 
ooresp.). CRISUL ORADEA — 
VAGONUL ARAD 19—6 (6—1,
3—2, 5—1, 5-2) și 16—5 (4—1,
2—J. 5—1, 5—2). Marcatori : Gor
dan 6-1-7. Ccstrăș 84-4. Fejer 24-1. 
Pop 14-2. Stancovici, Bonca, 
Fărcuță, Cioară, respectiv Bella 
24-1 Popovîts 14-1, Andra^oni 
14 2, Palotaș, Brînzei, iegariu. 
Au condus D. Paraschivescu — 
D. Ilea. (I. GHIȘA, coresp.).
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