
ZIAR AL CONSILIULUI NATIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

ANUL XLIV - Nr. 12108 | 4 PAGINI - 50 BANI | Luni 28 noiembrie 1988 |

O nouă și strălucită expresie a gîndirii creatoare

și personalității tovarășului NICOLAE CEAUSESCU

TEZELE DIN APRILIE - AMPLU PROGRAM 
DE MUNCĂ PENTRU MIȘCAREA SPORTIVĂ

ta aceste zile, pe tot cuprinsul țârii

ENTUZIASTE ÎNTRECERI 
DEDICATE ANIVERSARII UNIRII

împlinirea a 70 de ani de la făurirea statului național unitar 
român, înfăptuită la 1 Decembrie 1918, a declanșat pe tot cu
prinsul țării ample acțiuni sportive omagiale, care au reu
nit numeroși participanți.

Asemenea tuturor cetățenilor 
patriei, sportivii, tehnicienii și 
activul mișcării sportive au dez
bătut cu deosebită atenție și 
interes, încă de la apariție, Te
zele din aprilie, celelalte cu- 
Vîntări și expuneri ale 
secretarului general al parti
dului, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, publicate în pre
gătirea plenarei C.C. al P.C.R. 
Ampla dezbatere asupra con
ceptelor, tezelor și orientărilor 
novatoare cuprinse în aceste 
documente de inestimabilă va
loare teoretică și practică a 
purtat un puternic caracter mo
bilizator, a constituit un nou și 
deosebit de important prilej de 
aprofundare a politicii parti
dului și statului, de mobilizare a 
spiritului creator și energiei în 
vederea înfăptuirii obiectivelor 
ce decurg din Programul parti
dului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvol
tate.

După cum a fost clar încă de 
la publicare, după cum s-a su
bliniat și în dezbaterile ce au avut 
loc în' toate organele și orga
nizațiile sportive. Expunerea 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
din 29 aprilie reprezintă o nouă 
și prețioasă contribuție la tezau
rul politic și ideologic al parti
dului, contribuind la dezvol
tarea creatoare a socialismului 
științific, a teoriei revoluțio
nare privind construcția noii 
societăți. Cu atît mai pregnant 
iese in evidență Importanța 
deosebită a acestui document, 
cu cît avem în vedere că Româ
nia se află într-o perioadă de
cisivă pentru' realizarea obiec
tivului strategic ai actualei 
etape — trecerea în rîndul sta
telor mediu dezvoltate, accentul 
punîndu-se, în toate domeniile, ’ 
pe o nouă calitate.

Ieri, In etapa a 14-a din Divizia A de fotbal

REZULTATE TEHNICE

ETAPA VIITOARE (simbătă 3 decembrie)

F.C. Inter Sibiu - Flacăra Moreni 1-0 (1-0)
Steaua - F.C. Olt 3-1 (1-0)
OțeluL Galați — „U" Cluj-Napoca 2-2 (1-0)
F.C. Farul - Uni». Craiova 1-0 (1-0)
S.C. Bacău - Sportul Studențesc 6-4 (3-2)
Victoria - Rapid 2-1 (1-0)
F.C. Bihor - F.C. Argeș 2-0 (1-0)
F.C.M. Brașov - Dinamo 1-3 (0-1)
A.S.A. Tg. Mureș - Corvinul l-2 (0-1)

(miercuri 30 noiembrie)
Sportul Studențesc — Victoria

F.C. Argeș — F.C. Inter Sibiu
Rapid - F.C. Bihor
,,U“ Cluj-Napoca - S.C. Bacău
Flacăra Moreni - A.S.A. Tg. Mureș
Corvinul - F.C.M. Brașov
Dinamo - Steaua
F.C Olt - F.C Farul
Univ. Craiova - Oțelul Galați

Dezbaterile, desfășurate in- 
tr-o atmosferă de puternică 
angajare, de fermă hotărîre 
pentru traducerea în viață a 
politicii partidului, au scos în 
evidență înalta valoare a gîn
dirii și acțiunii revoluționare 
ale secretarului general al 
partidului, strălucita sa capa
citate de a analiza și sintetiza 
multitudinea problemelor hotă- 
rîtoare în progresul accelerat 
al țării, al construcției socialis
mului, de a îmbina spiritul rea
list cu forța și cutezanța gîn
dirii creatoare.

S-a înțeles limpede subli
nierea făcută de către secretarul 
general al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, că Tezele 
din aprilie nu pot și nu tre
buie înțelese ca avînd doar o 
importanță teoretică, ci, dim
potrivă, ele trebuie să determi
ne perfecționări evidente, reale 
mutații calitative in activitatea 
practică, totul într-o perspecti
vă mai amplă.

în spiritul Tezelor din apri
lie, dezbaterile în organele și 
organizațiile sportive au scos 
în evidență, pe lîngă realiză
rile valoroase, obținute sub 
conducerea partidului, îndeo
sebi în glorioasa Epocă Nicolae 
CcaușescU, atît în activitatea 
de masă, cît și în cea de per
formanță, și rezervele existen
te și care, bine valorificate, 
sînt capabile să ducă la rezul
tate pe măsura exigențelor ac
tuale. De la modul cum este 
răspîndită în mase practi
carea exercițiilor fizice și pînă 
la desfășurarea marii competiții 
sportive naționale „Daciada", 
rod al gîndirii creatoare a 
secretarului general al parti
dului, de la modul cum se face 
selecția și inițierea în sport a 
copiilor și pînă la pregătirea 

sportivilor pentru înalta perfor
manță, inclusiv evoluția lor în 
marile competiții ale lumii, la 
Jocurile Olimpice, de la con
tribuția cercetării științifice si 
a medicinii sportive și pînă la 
stilul de muncă al organelor și 
organizațiilor sportive și al celor 
cu atribuții, totul a fost șl este 
analizat în spiritul ideilor și 
orientărilor Tezelor din aprilie, 
document de neprețuită impor
tanță șl pentru mișcarea spor
tivă.

Asemenea întregului popor, 
strîns unit în jurul partidului, 
al secretarului său general, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
sportivii, tehnicienii, activul 
mișcării sportive întîmpină cu 
viu interes lucrările ședinței 
comune a Plenarei Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român și celorlalte organisme 
ale democrației muncitorești- 
revoluționare, care au loc în 
momente de amplă rezonanță 
patriotică, în zilele sărbătoririi 
a 70 de ani de la făurirea sta
tului național unitar român

„Trofeul Carpați44

la handbal masculin
ECHIPA ROMÂNIEI - NEÎNVINSĂ

A C1ȘTIGAT EDIȚIA A XXIV-a
BAIA MARE, 27 (prin tele

fon). Duminică la prinz, în 
sala „Dacia", arhiplină, -a luat 
sfirșit ediția a XXIV-a a 
„Trofeului Carpați" la hand
bal masculin, cu o frumoasă 
victorie a echipei reprezenta
tive a României. Formația 
noastră, pregătită de cunoscuții

OASPEȚII - CINCI PUNCTE
® Dinamo și Corvinul, 

succese în deplasare • 

Oțelul egalează (acasă) 

pe „U“ Cluj-Napoca în 

ultimul minut ® Zece go

luri in meciul de la Bacău!

Al doilea gol marcat de Pi- 
țurcă din penalty in partida 
Steaua — F.C. Olt.

Foto : Eduard ENEA

CONSTANTA. La trei din
tre ■ unitățile de învățămînt 
din municipiu (Școala nr. 7. 
Școala nr. 42 și Liceul econo
mic). în organizarea Comite
tului U.T.C.. a Inspectoratului 
școlar si a C.J.E.F.S.. s-au 
desfășurat întreceri de volei, 
baschet, sah și tenis de masă, 
toate dotate cu „Cupa Unirii". 
Iată cîțiva dintre cîștigători : 
volei — Școala nr. 7 și Li
ceul economic la fete ; Școala 
nr. 7 șl Liceul miNtar la bă
ieți. Baschet — Școala nr. 25 
și Liceul industrial nr. 10 la 
fete ; Școala nr. 28 și Liceul 
industrial nr. 9 la băieți. (Cor
nel POPA, coresp.).

DEVA. Practicanti ai bad- 
mintonului din localitate și 
din multe alte orașe (Bucu
rești, Timișoara, Cluj-Napoca, 
Tg. Mureș. Miercurea Ciuc. 
Brașov, Iași etc.) au luat parte 
la un atractiv concurs. A fost o 
competiție reușită — exce
lentă pentru popularizarea a- 
cestui sport olimpic foarte 
tînăr ne meleagurile hunedo- 
rene. Pe podiumul celor mai 
buni — s-au aflat la simplu 
fete : Erika Stoica (Tg. Mu
reș). Cristina Ionescu (Bucu
rești). Irina Sandor (Timișoa
ra) ; băieți : I. Balasz (Tg. 
Mureș). I. Selegean si FI. 
Banu (ambii din Timișoara) ; 
dublu fete : M. Oiaru 4- M. So- 
veja (Or. Gh. Gheorghiu-Dej), 
C. Cosma + E. Sticb (Tg. Mu
reș), I. Șandor + M. Moț (Ti
mișoara) ; băieți : F. Banu + M, 
Vintilă, G. Băluț + I. Dusnoki, 
S. Forton 4- M. Binder (toți din 
Timișoara) ; mixt : C. Cosma +
I. Balasz (Tg. Mureș), D. Vin
tilă 4- L. Dan (Timișoara), E. 
Stich 4- R. Roosz (Deva + Tg. 
Mureș).

HARGHITA. Pe pîrtiile de 
la Ghcorgheni. Toplița si Har- 
ghita-Băi au avut loc primele 
concursuri de schi la care au 

antrenori Cornel Oțelea și 
Ghiță Lieu, a terminat compe
tiția neînvinsă.

în ultima reuniune am asisy 
tat la cele mai frumoase și e- 
chilibrate partide, poate și 
pentru faptul că s-au întîlnit 
vecinele din clasamentul final.

ROMÂNIA — R. D. GER
MANA 33—24 (15—14). Der-
byul întrecerii și-a meritat de
numirea. Fără discuție, a fost 
cel mai frumos meci al edi
ției băimărene a „Trofeului 
Carpați". Prima parte a 
partidei a fost foarte echili
brată. de opt ori fiind înscri
să egalitatea pe tabela de scor. 
A fost dar din start că am
bele formații vor arunca în 
luptă toată energia și pricepe
rea. Stinjeniți, evident, de 
replica foarte bună a handba- 
liștilor din echipa R. D. Ger
mane, jucătorii noștri se gră
besc și... pripeala costă : cel 
puțin șapte situații de gol sînt 
ratate copilărește printre care 
și o aruncare de la 7 m (Stin
gă), dar speranțele într-un 
rezultat favorabil nu dispar, 
pentru că Marian Dumitru este 
irezistibil. După reluare, bine 
sfătuiți la cabină, handbaliștii 

luat parte, numeroși elevi, ti
neri și vîrstpici din școli. în
treprinderi și instituții. La 
buna desfășurare a întreceri
lor au contribuit P. Lăcătuș, 
C. Bazilidis, I. Fekete și alțl 
activiști voluntari din comisiile 
de specialitate. Patinatorii de 
viteză de la C.S.Ș. Miercurea 
Ciuc, S. C. Miercurea-Ciuc 
Si de la asociația sportivă Șoi
mii Tușnad s-au întîlnit pe 
pista naturală *de 300 de me
tri. amenajată, pe Lacul Ciu- 
cas din Tușnad-Bâi. Aici ur
mează să se desfășoare com
petiții populare rezervate ele
vilor și oamenilor muncii a- 
fiați la odihnă.

Manifestările sportive dotate 
cu „Cupa Unirii" au continuat 
și în săli. La Odorhci șl-au 
disputat întîietatea echipele 
de handbal din Bălan, Vlăhița, 
Cristur și din alte loca
lități harghitene, iar tur
neul de ..șah activ". găzduit 
de Clubul C.J.E.F.S. din Mier
curea Ciuc. a reunit 25 de 
concurenti.

PLOIEȘTI. Arena Voința din 
localitate a găzduit o interesan
tă competiție de popice dotată 
cu „Cupa Unirii", reunind la 
start pe muiți iubitori ai lan
sării bilelor din cooperativele 
meșteșugărești ploieștene. Prin
tre îndrumătorii concurenților 
am întîlnit și cîteva sportive de 
performanță, componente ale 
divizionarei A Voința Ploiești 
(Mihaela Nuță, Minela Mihăilă 
și Stela Godeanu) care, lată, 
au răspuns prezent și la con
cursurile sportive de masă. în
tr-o atmosferă sărbătorească, 
marcată de semnificația deose
bită a acțiunii, gazdele au ofe
rit diplome și premii Coopera
tivei Textila și Unității nr. 7 
de Broderie, ale căror reprezen
tante s-aii aflat în prim-pianul 
întrecerii. (Ion PANA).

noștri sînt din ce in ce mal 
atenți în apărare, dar echili
brul se menține, totuși. Spec
tatorii sînt cu sufletul la gură 
cînd, în min. 36, oaspeții ega
lează (17—17), după ce Vasile 
Stingă mai ratase o aruncare 
de la 7 m ! Este introdus ■ în 
poartă Adrian Simion, care 
va apăra bine pînă la sfîrși- 
tul partidei. După 18—19 (mln. 
41) Cornel Durău egalează 
(19—19) și, în continuare, pe 
teren va exista o singură echi
pă, cea a României, așa cum 
am dori să o vedem întotdea
una. Vasile Stingă, supărat pe 
el însuși. redevine... Vasile 
Stingă, preia rolul de reali
zator al lui Marian Dumitru 
(ținut „om la om"), colegii de 
atac (jucătorii' de semicerc) 
hărțuiesc permanent apărarea 
adversă și scorul ia proporții: 
29—22 (min. 54), pentru ca în ul
tima secundă de joc tribunele să 
exulte : o combinație tactică de 
rară spectaculozitate și rafina
ment îl aduce pe Adrian Ghi- 
meș în situația de a arunca 
mingea în poartă printr-o pă-

Mihail VESA

(Continuare în pag a 4-a)

CLASAMENTUL

1. DINAMO 14 14 0 0 59—13 28
2. Steaua 14 14 0 0 46-14 28
3. Victoria 14 9 1 4 38-26 19
4. F.C. Inter 14 8 1 5 21-23 17
5. Corvinul 14 6 2 6 20-23 14
6. „U“ Cluj-Napoca 14 5 4 5 16-22 14
7. Flacăra 14 5 3 6 24-19 13
8. Univ. Craiova 14 5 3 6 23-26 13
9. F.C. Farul 14 5 2 7 14-14 12

10. F.C. Olt 14 3 6 5 13-23 12
11. F.C. Argeș 14 5 1 8 18-20 11
12. F.C.M. Brașov 14 4 3 7 20-24 11
13. S.C. Bacău 14 5 1 8 24-29 11
14. Sp. -Stud. 14 5 1 8 24-32 11
15. Oțelul 14 4 3 -7 15-26 11
16. Rapid 14 5 1 8 13-27 11
17. F.C. Bihor 14 4 2 B 13-17 10
18. A.S.A. Tg. Mureș 14 2 2 10 9-32 6

Cititi cronicile meciurilor in pag. 2—3

In derbyul masculin Dinamo — Steaua, campionii au dominat 
in jocul pe centrul fileului. Iată-i intr-o fază combinativă pe 
Șoica. Dascălu’ (la finalizare) și Păduretu. deregllnd blocajul 
dinamovistilor Foto : Nicolae PROFIR

Relatări de la meciurile etapei de volei în pag. 2—S



In ultima etapă a turului la volei DERBYURI ONORATE... I Divizia A, etapa a 14-a cu
Primul „act44 al campionatelor 

Diviziei A de volei a luat sfîrșit 
sîmbătă, lăsînd însă „nerostite** 
două replici din cuprinsul său 
(Maratex Baia Mare — Dinamo 
la fete, pentru 3 decembrie. Uni
versitatea C.F.R. Craiova 
Steaua la băieți. pentru 
noiembrie).

MASCULIN
' DINAMO BUCUREȘTI — STEA
UA BUCUREȘTI 2—3 (1«. -1.
—io, 7, —12). Așteptările specia

liștilor și ale publicului care a 
umplut sîmbătă după-amiază sala 
Dinamo gu au fost înșelate de 
cele două fruntașe ale voleiului, 
care și-au onorat în bună mă
sură cărțile de vizită. N-au lipsit 
nici combinațiile de efect și efi
ciență în faza ofensivă, nici sme- 
ciurile in forță, necruțătoare, nici 
recuperările de mingi prin cele 
două linii ale apărătorilor (cu 
toate că în ariergardă ambele e- 
chipe au mult loc de... mai bine). 
N-au lipsit însă nici greșelile de 
execuție a serviciului, preluării 
sau pasei. nici relaxările prema
ture, dar în ansamblu jocul poate 
primi un calificativ bun.

Echilibrul, anticipat de majori
tatea specialiștilor, s-a confir
mat pe deplin, și a fost prezent 
chiar din primul set, cînd concu
rentele au avut pe rînd momen
te de sprint: 3—0, 10—4 Dinamo, 
14—12 și 16—15 Steaua, 15—16 Di
namo, intr-un final electrizant. 
Cu două .mutări- inspirate, tes
tate încă la jumătatea primului 
set de antrenorii G. Barta și V. 
Dumitrescu (Pădurețu a luat lo
cul lui Ionescu, iar Spinu pe cel 
al lui Pițigoi), sextetul stelist a 
ridicat vădit cota prestației, spo- 
rindu-și eficiența în atac (nu 
numai pe centru, îndeosebi prin 
Șoica. ci și pe zonele laterale) și 
la blocaj. Ușor relaxați, dinamo
viștii n-au mai putut ține piept 
campionilor în setul secund, s-au 
reechilibrat în partea a treia a 
întîlnirii (au condus chiar cu 
4—1 și 5—2), cînd și-a făcut de
butul la pupitrul ..alb-roșilor" tâ
nărul Vișan, care a lăsat o foarte 
bună imoresie. De la 8—8, Stea
ua a sprintat irezistibil, prin 
plus de omogenitate și experien
ță. $i, cînd toată lumea credea 
că încă din setul 4 conturile se 
vor încheia, elevii lui C. O ros și 
M. Păușescu reintră deciși să 
egaleze, în timp ce stelistil cad 
într-o deplină... relaxare și nu le 
mal iese nimic (0—7, 2—14), reve- 
nindu-și tardiv, dar oportun pen
tru... setul decisiv. Cu două ex- 
ceDții (9—6 Dinamo și 12—10 Stea
ua) echipele au menținut mereu 
distanta de un punct între ele, 
atât de pronunțat a fost echili- 

* ultima parte a întîlnirii. 
maturitatea campioanei

30

L. Mihalache și Al. Ignat. (C. GRU
IA, coresp.).

C.S.M.U. SUCEAVA - UNIVER
SITATEA C.F.R. CRAIOVA 3—0 
(7, 7, 6). Joc bun ta ansamblu 
practicat de suceveni și victorie 
ta numai 58 de minute a aces
tora. ta sextetul de bază : Mtn- 
dru, Costenluc, Lepădătescu, 
Bucur. Mogoș, Mărginean. Mal 
buni la oaspeți : Stoian șl Iuhasz. 
Au arbitrat V. Ranghei și C. 
Rachieru. (L MIXDRESCU, co
resp.) .

RELONUL SÂVINEȘTI — 
LA.T.S.A. DACIA PITEȘTI 1—2 
(—12, 15, 7, —10, 4). Evîdențlațl i 
Stan, Dinei șl Cazacu, resptetiv 
Duță șl Achimescu. Arbitri : V. 
Dumitru și Vg. lonșscu. (C. 
NTȚA, coresp.).

EXPLORĂRI MOTORUL BAIA 
MARE - VIITORUL BACAU 0-J

Arbitri : C. Pitaru șl C. Anto
novich (T. SIRIOPOL, coresp.).

PENICILINA IAȘI — RAPID 
BUCUREȘTI 3—0 (4, 7, 8). JOC
frumos al leșencelor care au do
minat net. Remarcate : Daniela 
Sîngeorgean, Tatiana Popa și Va
lentina Constantin de la gazdî. 
Arbitri : E. Ududec și N. Con
stantin. (Al. NOUR, coresp.).

DACIA PITEȘTI — C.SJW. O- 
ȚELUL TÎRGOVIȘTE 3—0 (3, 10, 
7)- Superioritate evidentă și vic
torie clară a localnicelor în sex
tetul : Mariana Miron, Cristina 
Buznosu, Claudia Tătucu, Anca 
Gheorghe, Xenia Ivanov, Mihaeia 
Marian, Arbitri : V. Lazariuc și D. 
Bratu (N. fețeanu — coresp.).

OLTCZT CRAIOVA — MARA
TEX BAIA MARE 3—1 (10, —9, 7, 
10). Joc frumos, victorie mun
cită a craiovencelor. Remar-

I DINAMOVIȘTII Șl-

E. I
I
I
I

■m uni cată celor interesați.

(—12. —10. —7). Andrei CRIȘAN cări : Ana Mara, Liliana Mua- "
— coresp.). teanu, Aurelia Dobre 1 respectiv _
1. DINAMO Buc. 11 10 1 32111 21 Vaferica Maier și Mariana Săvoiu. I
Z. Elcond Zalău 11 8 3 26:12 19 Arbitri : E. Mend?1 și m. via- 1
3. Steaua Buc. 10 8 2 26:13 18 descu. (Șt GURGUI, coresp.)
4. Calculat Buc. 11 7 4 24:17 18 1. CHIMIA Rm. V. 11 11 0 33: 8 22 _
5. csmu s-va. 11 5 6 17 20 16 2. Dinamo Buc. 10 9 î 28: 6 19 1
6. Vlit Bacău 10 5 5 18:19 15 3. Uncv. CFR Cv. 11 8 3 28:10 19 1
7. Univ. CFR Cv. 10 5 5 17-J6 15 4. Rapid Buc. 11 6 5 22:18 17
8. Electron? ur eș 11 4 7 18:22 15 5. Dacia Pitești 11 6 5 20:1.7 17 a9. Relonul Săv. 11 4- 7 14X4 15 6. FI. Roșie Buc. 11 5 6 19 :19 16 1

19. Explorări B-M. 10 4 6 17:23 14 7. Penicilina Iași 11 5 6 17:20 16 1
12. Tractorul By. 11 3 8 14:25 14 8. CSU RaDid Gl. 11 5 6 16:22 16
12. LATSA Pitești 11 1 10 9:30 12 9. Farul Const. 11 3 8 14:25 14 ■

10. Oltcit Cnaiova 11 3 8 10:28 14 1
FEMININ 1«1. Otelul Tgv. 11 2 9 11:29 13 1

EUNAMO BUCUREȘTI - UNI- 12. Maratex B. M. 10 2 8 8:24 12
VERSITATEA C.F.R. CRAIOVA Trecerea probelor de con- fi
3—2 (9, —11, —10, 2, 4). Partida a trol programată la 30 noiembrie 1
început așa cum era de așteptat: se amînă pentru o dată care va ■

brul în
Dar tot ______ ___________
va fi decisivă în fina?, victoria ei 
rezultând dreaptă și meritată.

Arbitrii Al. Dragomir si 
Vrăîesc’i
DINAMO _________
șan). Rotar, Mader (Drăgușln). Pop 
(Căpătînă). Rădulescu fFeru), 
Dalaciiî STEAUA — Păduretu 
(Tonescu). Constantin. Pentelescu, 
Snînn rPitigoi), Dascălu (Czedu- 
la), Șoica.

Aurelian BREBEANU

v. 
au condus echipe1e : 
— Căta-Chitiga (Vi-

TRACTORUL BRASOV — EL- 
COND DINAMO ZALAU 3—0 (12, 
6, 1). Brașovenii, cu loan Hînda 
pe banca antrenorului, au obți
nut o nouă victorie (a treia con* 
secutiv). Meritele aparțin între*?u- 
lui lot folosit: Sterea, Cășvean. Fe- 
rariu. Pustiu, Zamfir, Crlsan, 
Kosma rcu mențiuni speciale 
pentru primii doi). De la oaspeți 
s-a remarcat doar Vlalcu. Arbitri:

adert, cu atacuri puternice de o 
parte și de cealaltă, cu mingi 
scoase in extremis. Un prim set 
de excelent nivel, în care dina- 
movistele — cu Georgeta Ene în 
vervă, bine secondată de Cristina 
Pîrv — se impun cu dezinvoltură. 
La începutul setului următor, 
însă. Ene se accidentează, iar tre
cerea ei definitivă pe tușă zdrun
cină vizibil moralul sextetului 
bucureștean. Firesc, pe acest 
fond, craiovencele fructifică si
tuația. trecînd la conducerea os
tilităților. Ioana Cotoranu se dis
tinge prin cîteva frumoase reu
șite. o imită Mirela Zamfir și 
Monica Șușman. Astfel, campioa
nele își adjudecă două seturi con
secutiv. Dar, de la începutul se
tului 4, profilul partida! se 
schimbă. Dinamo vistele depășesc 
momentul critic, acordă Corinei 
Holban încrederea necesară (a- 
ceasta confirmă) și, cu Doina 
Dimofte bine inspirată, se dez
lănțuie pur și simplu. Echipa lui 
O. Dimofte joacă la nivelul aș
teptat de la niște tinere talentate 
și btae pregătite, domină fără 
drept de anei, seamănă degrin
goladă în t?renul campioanelor 
și cîstigă partida.

Arbitrii O. Drăgan și Z. Moldo- 
veanu au condus formațiile : DI
NAMO — Doina Dimofte, Inina 
Velicu Dana Coșoveanu, Cristina 
Pîrv, Alina Pnalea (Maria Chitic), 
Corina Holban (Georgeta Ene) ; 
UNIVERSITATEA C.F.R. — Mi
rela Zamfir. Ioana Cotoranu, Li- 
Mana Poocoou (Mire’a Cazangiu). 
Monica Sușman, Cristina Buzilă, 
Mirela Neculiță (Carmen Anghel).

Modesto FERARIN!
C.S.U. RAPID GALAȚI — CHI

MIA RM. VÎLCEA 0—3 (—14, —14, 
—2). A cîștigat finalmente e- 
chiDa care a greșit mai puțin în 
momentele decisive. în fftnalurile 
seturilor 1 și 2, gălățeneele au 
condus cu 14—u, dar... Cel* mai 
bune : Marilena Dubinciuc și 
Lucreția Mîrea, la învingătoare.

Hochei • prog™ SPORI CLUB DE W 0-8 LA 5-4!
de a doua manșă a

9-a a Diviziei A la ho-
în c<a 

etapei a 
chei, prima grupă valorică, sco
rurile au fost mai strînse, dato
rită și replicii formațiilor învin
se, iar Progresul a reușit chiar 
să cîștige.

DINAMO BUCUREȘTI — C.S.M. 
VIITORUL GHEORGHENI 7—3 
(2—1, 2—1, 3—i). Dinamo a obți
nut și a doua victorie în etapă, 
dar într-o partidă ceva mai echi
librată în primele două reprize, 
cînd replica oaspeților a fost 
mai energică. Primul gol s-a în
scris în minutul 7, Pisăru (pasă 
Caval) într-o fază în care dina
moviștii au insistat să șuteze re
petat Ia poartă, pentru ca în 
min. 7. după o fază identică, Vi
itorul să egaleze prin Cs. Csata. 
Abia în min. 19 s-a marcat din 
nou, Dinamo lulnd conducerea 
prin Mezei, bine servit de Sala- 
mon. în reoriza secundă o serie 
de șuturi puternice sînt apărate 
cu succes de portarii A. Nagy 
(V), respectiv Huțan (D). In min. 
33 Cs. Csata aduce egalitatea : 
2—2. în minutul 34 Eros (acțiune 
personală) și. în 40 tot el, din 
pasa omniprezentului Pisăru, va 
ridica avantajul gazdelor la 4—2. 
Baroti (E. Csata) reduce din han
dicap' în min. 45, peste 30 de 
secunde Lukacs (ErOs) și apoi 
Pisăru (Salamon) aduc scorul la 
6—3 pentru ca în min. 57, Panai- 
tescu să înscrie ultimul gol al 
partidei.

Au arbitrat Fl. Gubernu — D. 
Trandafir, G11. Micu.

Minute de penalizare: 24 (JU* 
mătate — 10 min.). — 18.

STEAUA BUCUREȘTI — C.S.M. 
DUNĂREA GALAȚI 7—3 (3—1,
2—2, 2—0). Hocheiștii de la
Steaua, siguri că vor învinge, nu 
au mai jucat cu forța și precizia 
din prima zi, cei de la Dunărea 
au repetat, cu mai multă evi
dență, deci, replica la nivelul 
posibilităților lor și au fost pe 
punctul de a deschide scorul în 
secunda 15. cînd I. Dinu, căpita
nul formației, a ratat o mare 
ocazie, trăgînd puternic, dar pe 
lîngă poarta lui Netedu. Peste un 
minut Hălăucă (S) a încercat 
poarta lui Neculiță. iar peste alte

14 secunde a înscris Geru, din 
pasa lui Chiriță :1—0. Se joacă 
în ritm alert, dar pasele nu se 
leagă, nici la unii și nici la al
ții. Abia în min. 12, în superio
ritate, Steaua va marca prin K. 
Antal, în urma unei combinații 
frumoase cu I. Zaharia și Gliga, 
iar peste citeva secunde prin Zs. 
Antal : 3—0. A. Nuțu (pasă Șt. 
Zaharia) reduce din diferență și 
prima parte a meciului se în
cheie cu 3—1. în min. 27 Șomfă- 
leanu profită de ezitarea a 3 a- 
părători gălăteni, scorul e acum 
4—1, iar Dimache (Burada) va 
majora la 5—1, cînd Steaua era 
în inferioritate. Hocheiștii oaspeți, 
în superioritate (4-2), nu știu ce 
să facă cu pucul sau îi stopează 
portarul Netedu, pînă în min. 34, 
cînd Zapșa va marca de două 
ori. în reoriza ultimă Steaua este 
mai activă și aduce scorul la 7—3 
prin K. Antal fi. Zaharia) și Bu
rada fDraaomir. Popescu).

Arbitri : i. Breze — e. Sându- 
lescu, A. Molnar.

Minute de penalizare : 8—12.
Mircea COSTEA

PROGRESUL M. CIUC — SPOR
TUL M. CIUC 5—4 (2—«, î—4,
1—0), după victoria netă din ajun 
(»—0) hocheiștii de la Sport Club 
au tratat cu ușurință prima re
priză a celui de al doilea 
Progresul «i s-au trezit 
cu 2—0 in min. 19, prin 
realizate pe contraatac. _____
toarele două reprize ale tntilniril 
au fost extrem de echilibrate. 
Sport Club a reușit să egaleze 
<2—21 și să preia conducerea cu
3— 2 în min. 33. Progresul a luptat 
eu elan în continuare, scorul 
evoluînd astfel : 3—3 în min. 37,
4— 3 în min. 39. 4—4 In min. 40 
si 5—4 în min. 50. Progresul reu
șind o meritată victorie datorată 
unul joc curaios.

Marcatori : E. Antal 2, Kocsis, 
Todor, Szvitlak — pentru Pro
gresul. respectiv Bartalis 2, Ba
lazs șl Șotron.

Arbitri : T. Szabo — Gh. Taș- 
nadi, Em. Both. Minute de pena
lizare : 2—2. (Vaier PAȘCANU, 
coresp.).

meci cu 
conduși 

goluri 
Urmă-

DIVIZIA A DE POLO
I

C.S.U. CONSTRUCȚII T.M.U.CJ3.
RAPID BUCUREȘTI. Anunțate 

ca echilibrate și deschise oricărui 
rezultat, meciurile dintre cele 
două bucureștene au dat, final
mente, același învingător și la 
același scor : 9—4 (pe reprize, 
2—1» 2—0, 3—2, 2—1 în prima zi
și tot 9—4, 2—3, 2—1, 1—0, 4—0
în cea de-a doua) pentru giuleș- 
teni. Partida do sîmbătă a fost 
controlată încă din start de că
tre Rapid, care s-a desprins încă 
din repriza secundă, mărindu-și 
mereu avansul, cu contribuția lui 
Totolici (mai ales) 4 goluri si 
M. Ștefănescu 2. realizatori inspi
rați și oportuni, care au marcat 
ori de cite ori C.S.U. a încercat 
să se apropie și, eventual, să 
schimbe cursul jocului. Celelalte 
goluri ale meciului s-au datorat 
lui Gh. Ilie, Tufan și Lupescu 
(R), Pirvulescu 2, Popa și Cio- 
băniuc (C.S.U.).

Duminică, însă, rapidiștii au 
trebuit să lupte din răsputeri 
pentru a nu pierde ...revanșa, 
Cît de acerbă a fost întîlnirea în 
repriza a treia o dovedește și 
faptul că minute (și ...atacuri) la 
rînd nici una dintre echipe nu a 
mai reușit să înscrie, datorită 
marcajului sever, barelor la am
bele porți și indeciziei în mo
mentele favorabile, și așa foarte 
scurte. In această dispută „care 
pe care44, au hotărît, practic, cele 
două eliminări definitive (cu 
drept de înlocuire), ambele în ta
băra lui C.S.U. Ieșirile succesive 
din joc ale lui Grancerof și Cio- 
băniuc (2 goluri în acest meci) 
au rupt echilibrul, astfel că din 
min. 2)0,04 Rapidul a luat decisiv 
conducerea, pe care nu doar că 
nu a mai cedat-o, dar a și mă
rit-o, nesperat poate, la diferen
ța din primul joc. Totolici, din 
nou el, și Lupescu (ambii cîte 3 
goluri din șuturi puternice și 
plasate) au „semnat44 în princi
pal această victorie ... repetată a 
giuleștenilor, pentru care au mai 
marcat Gh. ilie 2 și M. Ștefă
nescu. Pentru C.S.-J. au mai în
scris Popa 
arbitrat V.

și !5. Ștefănescu. Au 
Goi an și A. Gere.

George ROTARU
VOINȚA

STEAUA BUCUREȘTI 9—11 (2—3, 
3—4, 3—4, 1—0) și 7—7 (2—2, 3—3, 
2—2, 0—0). Evoluții foarte bune 
ale clujenilor în ambele meciuri, 
Colceriu, Sebok și portarul Șt. 
Alexandru „forțînd44 o surpriză și 
mai mare. Au înscris : Sabău 
24-1, Colceriu 14-3, Sebok 14-2, 
Marc 14-1, Iordache 2, Farkas 2 
(V), Geambașu 34-2, L. Balanov 
24-1. Angelescu 34-2. Geantă 2, 
Fruth, Vamoș și Chețan. Arbitri: 
B. Băjenaru și Gh. Chirculete. 
(M. RADU, coresp.).

CRIȘUL ORADEA — INDUSTRIA 
LINII TIMISOARA 19—8 (3—1, 4—3, 
7—2, 5—2) și 15—11 (2—3, 4—3. 4—1 
15—I). Victorii logice ale gazde
lor. care și-au permis multe mo
mente de resniro duminică. Au 
marcat : Gordan 84-5, Costrăș 
44-4, Bonca S-M. Fejer 14-3, G. 
Indig 2, Cioară, Fârcuță, Stanco- 
vici (O. Sterou 24-2, N. Toth 3, 
Lederer 3, Friedmann 2, Deșliu 
și Ziegler. Arbitru : M. Paraschi- 
vescu (A. Soos nu s-a prezentat). 
(I. GHIȘA, coresp.).

CLUJ NAPOCA
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BRAȘOV, 27 (prin telefon). 
Meci la discreția dinamoviștllor 
care și-au impus jocul, în ciuda 
absenței cîtorva titulari. Din 
start jocul a avut un singur sens 
spre poarta lui Polgar șl prime
le mari ocazii sînt Irosite de 
Lupescu (căruia 1 s-a încredințat 
banderola de căpitan), care, în 
min. 6 și 13, nu-1 poate învinge 
pe Polgar. In continuare este 
rîndul lui Cămătaru (min. 21) 
să expedieze balonul cu capul în 
afara spațiului porții la Ideala 
centrare a lu! Lupu. In min. 24, 
înlocuitorul Iul Andone, tînărul 
Bogdan, expediază un șut puter
nic de la 25 m dar balonul trece 
cu o palmă de buturile lui Pol
gar. Bune situații de gol irosesc 
Mateuț (min. 30) și Lupu (min. 
31), pentru ca. in min. 35, 36 și 
37 dinamoviștii să se joace cu 
ocaziile, în ordine Răducioiu, 
Rednic șl Cămătaru neputînd tri
mite balonul în poartă, din ca
reul mic! In min. 43 insă, con
form cursului jocului, tabela va 
arăta 0—1: Lupu infiltrare, pasă 
înapoi si RADUCIOTU va 
în coltul lung al porții lui 
gar, rămas fără replică.

La reluare, dună numai 
minute, MATEUȚ exoediază ba
lonul cu canul în plasă, majo- 
rînd scorul la 0—2. Tot el (min. 
61), va trimite o „bombă" în ba
ră. Dună 
Răducioiu
Polgar în 
MATEUȚ

AU IMPUS JOCUL
I F.C.M. BRAȘOV
1 DINAMO

1 (0) |
3 (1J |

Stadion Municipal • teren bun, 
curățat de zăpadă : timp noros; 
spectatori — circa 12.000. Șuturi :

relua 
Pol-

trei

o mare ratare a lui 
(min. 71 — singur cu 
față), în min. 75 tot 

va înscrie jmparabil

8—22 (pe poartă : 3—11). Cornere: 
2—5. Au marcat : GHERGU (min. 
85), respectiv RĂDUCIOIU (min. 
43) și MATEUȚ (min. 48 și 75).

F.C.M. BRAȘOV : Polgar 6 — 
Andrași 6, Șulea 6, V. Ștefan 6. 
Ghergu 7 — Avădanel 6 (min. 
46 N. Bucur 6), S. Drăgan 6, 
Barbu 6,5, E. Moldovan 6 — Ter- 
heș 5 (min. 52 (Tikoși 5), I. 
Pîrvu 5.

DINAMO: Stelea 7 — Viscreanu 7, 
Rednic 7, B. Bogdan 7, Sabou 7
— Lupescu 7, Mateuț 8, Lupu 7, 
Mihăescu 7 (min. 66 Nicoară 6,5)
— Răducioiu 7, Cămătaru 7 (min. 
53 Timiș 7).

A arbitrat Fl. Popescu 
iești) 
șița)

La

s.

(Plo- 
; la linie : C. Corocan (Re- 
și I. Niculițov (Focșani), 
speranțe : 4—5 (2—2).

apropiere, la o minge res-din ----- . -
pinsă cu dificultate la șutul ex
pediat de Lupu. Localnicii luptă 
pentru golul de onoare, în finalul 
partidei, pe "
min. 85, la 
personale a

care îl și reușesc în 
capătul unei acțiuni 
lui GHERGU.

Gbeo'ghe NERTEA
w

Șansele 
acordate 
lonu’ est 
zistat dq 
pînă în 
după ce] 
pasă de I 
peste Sti 
gol. Ave] 
ge rîndu| 
nimic în 
destule 
Steaua, 1 
mijlocul I 
meciul ci 
așa cum! 
Steaua u. 
ciul urm. 
mult pre 
care cole 
des urca 
Rotariu 1 
bilitate ș 
urmare, 
destul de 
lui lui S 
rămas ne 
Vom asia 
un atac 
marcîndu 
Pițurcă, 
Dumitres 
expedia s 
fond, oa] 
contra a ta 
de-a însd 
după o 
de la mi 
de în ca 
ți va met 
poartă.

In min 
lint este 
Ig’na nu el 
cuvenit: I 
precizie 
devine 2| 
gazdelor, 
tat, tot 
nou 11 n

ÎNCĂ 0 ȘANSA PIERDUTA
MUREȘ, 27 (prin telefon), 

încă o șansă pierdută de A.S.A. 
care, după insuccesul de azi, a- 
junge la un disperat minus 8 la 
„adevăr44. Ea și-sar fi dorit un 
meci al marii „cotituri44, o vic
torie care s-o mențină în cursă 
și carT să-i remonteze moralul. 
Trd momente reușite au avut 
gazdei^ în prima repriză pe fon
dul unei dominări vizibile, punc
tată de șuturi de la distanță, 
min. 10, cînd Maier a „întors44 
un fundaș advers și a tras ful
gerător la poartă ; min. 22, cînd 
lui Stoica i-a reușit un voleu de 
toată frumusețea și, în min. 34, 
cînd același Maier își încheia un 
slalom în careul oasp-eților cu 
angajare ideală pentru oricare 
dintre coechipierii strînși buchet 
în așteptarea mingii. De fiecare 
dată însă, portarul Iondță, a a- 
avut intervenții de excepție oprind 
golul în ultima clipă și oarecum 
împotriva cursului jocului. în 
min. 42, Corvinul este cea care 
deschide scorul, prin I. PETCU 
care (.nemarcat) reia, cu capul, 
la o lovitură liberă executată de 
Gabor.

După pauză, hunedorendi insis
tă. Ei simt că gazdele lor sînt 
legate de picioare după un gol 
care le fixează și mai solid pe 
ultima treaptă a clasamentului. 
Corvinul își aduce aminte de zilele 
ei bune în care „triunghiul44 
Klein — Petcu — Gabor directio
ns tot jocul, preia ca atare inl- 

cîncetând cu răbdare toa- 
culoarele spre un nou gol. 

Acesta vine, într-adevăr, în min. 
62 cînd Klein avansează pe aripa 
stingă, execută o centrare „în
toarsă44 în stil propriu Ia întâlnire 
cu HANGANU, care înscrie din 
apropiere. Dar, iată, că A.S.A.,

TG.
A.S.A. TG. 
CORVINUL

MUREȘ 1 (0)
2 (1)

August44 : timp fri- 
o____r _ bun ; spectatori —
circa 3.000. Șuturi : 13—8 (pe
poartă : 7—6). Cornerc : 7—3. Au 
marcat : BOTEZAN (min. 67),
respectiv I. PETCU (min. 42) și
HANGANU (min. 62).

A.S.A. : Varo 6 — Cr. Moldo
van 6, Szabo 5, Jenei 6, Fodor 5 
— Botezan 6,5, A. Stoica 6 (min. 
60 (Minea II 5), V. Ene 5 — Cior- 
ceri 6, Albu 5 (min. 52 Pintea 5), 
Maier 7.

CORVINUL : Ioniță 7 — Bardac
6, Tîmoveanu 7. Suciu 7. Cocan 
6 — I. Petcu 6,5. Nicșa 6, Klein
7, Gabor 6.5 — Hanganu 7 (min. 
90 Bozga), naș 5 (min. 85 Be- 
jenariu).

A arbitrat Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea) : la linie : A. Mustățea 
(Pitești) și V. Ștefănoiu (Tg. Jiu).

Cartonașe galbene: HANGANU, 
SZABO.

La

Stadion ,,23 
guros ; teren

speranțe : 8—0 (3—0).

• 1 w— 
abia mai pîlpîia, se scutură 
povara acestui nou gol și,

care
sub -------- ------------- --------- -
peste numai cinci minute, reduce 
dîm handicap prin BOTEZAN,, cu 
un sut în diagonală din interio
rul careului. Peste numai um mi
nut Ci-orceri ratează din 4 m iro
sind nu numai un gol, dar și un 
posibil moment psihologic favora
bil du Dă car? jocul curge anost 
pînă la sfîrșit și înitrucît ambele 
echipe spuseseră ce aveau de spus.

Ion CUPEN

DARGREU,
CONSTANȚA, 27 (prin telefon). 

Joc aspru la început (ca șl tim
pul. aici, pe Litoral), cu intrări 
fără menajamente, cum a fost și 
încercarea de deposedare (cu am
bele picioare la om), a lud Ivan 
asupra lui Mănăilă, nevoit să pă
răsească terenul. Neșcoțînd car
tonașul galben . arbitrul D. Bu- 
ciumxan va menține climatul ten
sionat în cîmpul de joc, și aceas
ta în detrimentul fotbalului aș
teptat de tribunele pline. Apoi, 
cînd solritele se vor mai calma, 
formația oaspet ? va lega mai 
mult jocul datorită mijlocului 
mal compact și mai laborios, p? 
un teren greu practicabil. Faza 
realmente de gol o vom consem
na însă la poarta cealaltă, unde, 
în min. 26, Cămui execută, de pe 
partea dreaptă, cu stîngul, o lo
vitură de colț : mingea trimisă 
cu efect este deviată, cu călcîiui, 
de Petcu spre M. POPA care, 
de la circa 6 m, frontal, o reia 
în plasă. După gol. craiovenll 
vor muta iarăși jocul în jumă
tatea adversă, dar contrele rapi
de ale constănțenilor, dirijate pe 
frontud dr?pt al atacului, îi va 
aduce la un pas de 2—0- Vor

DEPLIN MERITAT
F.C. FARUL 
UNIV. CRAIOVA

i tn 
o

teren greu ;Stadion „1 Mai44 ; ------- „----
timp închis, friguros ; spectatori 
— circa 18.000. Șuturi : 11—7 (pe 
poartă : 8—2). Cornere ; 10—1. A 
marcat : M. POPA (min. 26).

F. C. FARUL : Anton 7 — M. 
Dumitru 7. Tătăran 7, Popovici 
7,5, Cămui 7 — Șt. Petcu 7,5, 
Nedelcearu 6. T. Ivan 6 — Tu
fan 6, Zahiu 6 (min. 85 Mustacă), 
M. Popa 7 (min. 76 Funda).

UNIVERSITATEA : Crișan 8 — 
Mănăilă (min. 5 Ciurea 6 ; min. 
69 Bîcu 6). E. Săndoi 7, Cioro- 
ianu 6, Bica 6 — Cristescu 6. Iri- 
mescu 6,5, N. Zamfir 6. Gh. 
Popescu 7 — Biță 6, P. Badea 6,5.

A arbitrat D. Buciuman (Ti
mișoara) : la linie : J. Grama 
(București) și A. Gheorghe (P. 
Neamț)/ „

Cartonașe galbene : MUSTACA.
La speranțe : 1—6 (1—6).

REZULTATELE DIVIZIEI A DE BASCHET
Rez uita tele etapei a IX-a a 

Campionatelor Naționale de bas
chet :

MASCULIN
Dinamo I.M.P.S. Oradea — 

I.C.E.D. C.S.Ș. 4 București 87—93 
(42—50), Farul C.S.Ș. 1 Constan
ța — RAMIRA Baia Mare 91—78 
(42—48), ELECTROBANAT Timi
șoara — Balanța C.S.U. Sibiu 
90—83 (46—40), Metalotehnica Tg. 
Mureș — Universitatea Metalul 
Roșu Cluj-Napoca 124—116 (61—57).

Jocurile Dinamo București — 
Rapid București șl Steaua — A- 
cademia Militară Mecanică Fină 
București se dispută azi, de la 
ora 16, în sala Floreasca.

FEMININ
Viitorul 

C.S.Ș. 2 
Rapid 

5 București — Chimistul 
Rîmnicu Vîlcea 82—74

Universitatea C.S.Ș. 
Cluj-Napoca — Voința 
București 84—68 (39—32), 
c.s.ș. “ ~ 
C.S.Ș. Rîmnicu Vîlcea 
(41—37, 71—71), Olimpia București 
— Metalul I.M.P.S. Salonta Cri- 
șul 80—55 (46—23), Mobila C.S.Ș. 
Satu Mare — Voința Brașov 86— 
73 (46—32)! — prima înfrîngere a 
brașovencelor în acest campio
nat, Constructorul C.S.Ș. Arad — 
CONPREF C.S.Ș. 1 Constanța 
85—66 (44—32), Comerțul C.S.Ș. Tg. 
Mureș — Politehnica Sportul 
Studențesc București 89—86 
(40—39).

rata, însă. în același minut (42), 
Tufan și Cămui.

Parcă ur alt... Farul iese de la 
cabine după pauză. Forcingul 
gazdelor le aduce acestora trei 
comere consecutive și tot atîtea 
șuturi • puternicq, semnate de 
Petcu (min. 48), Popa (min. 54), 
Zahiu (mim. 55). ..blocate44 cu si
guranță de inimosul Crișan. Pu
țin mal tîrzlu. în min. 65. golul 
pare inevitabil : Tufan, impeca
bil servit de Petcu. îl. are în vîr- 
ful bocancului, dar mingea pla
sată de el ni lîngă portarul tes’ț. 
ocolește stiloul sting al
N-a fost 2—0 și. în min. 78, La 
un șut al lui Badea (puternic, de 
Ia circa 14 m) Anton scoate cu 
dificultate d» sub ..transversală44, 
în min 85 Bîcu introduce balonul 
în plasă din aoropiere, dar pozi
ția sa de ofsaid era evidentă. 
Victorie absolut meritată a fostei 
divizionare B.

Gheorghe NICOLAESCU
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LA MECIUL URMĂTOR GOLURI SEMNATE DAMASCHIN
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| STEAUA 
I F.C. OLT

Stadion Steaua ; teren foarte 
moale ; timp rece, umed ; spec- 
tatori — circa 10.000 Șuturi s 
16—6 (pe poartă 8—3). Cornere 
4—1. Au marcat : L. BALAN (mln. 
6) și PIȚURCA (min. 69 și 80 — 
din 11 metri), respectiv RUSE 
(min. 87 — din 11 m).

STEAUA : Liliac 7 - Iovan 7, 
Bumbeseu 7. Belodedlci 7,5. Un- 
gureanu 7 — L. Bălan 7, Rotariu 
8, I. Dumitrescu 6,5 (min. 46 I. 
Stan 6,5), Balint 7 — Pena 6 
(min. 72 Măstăcan 6,5), Pițurcă 7.

F. C. Olt : Stîngaclu 7 — Bog- 
danluc 6, Popa 6, Mibali 6. Ov. 
Ciobanu 6 — Ruse 6,5, D. Mun- 
teanu 6 (min. 72 S. Moraru 6), 
Pistol 6,5, Eltimle 7 — Turcu 6,5 
(min. 72 M. Ene 6), C. Gheor- 
ghe 6.

A arbitrat I. Igna (Timișoara) ; 
la linie : M. Axente (Arad) și I. 
Silviu (Galati). .

La speranțe : 2—1 (0—1).

PIȚURCA, la fel de sigur, ți 
scorul devine în minutul 80, 3—0. 
Peste numai 2 minute, Eftimie 
scapă cu o minge în careul lui 
Liliac, dar șutul este blocat de 
BUmbesou. Peste alte 5 minute, 
Eftimie va pătrunde pe un cu
loar larg, pe lingă Bumbeseu, și 
se va îndrepta spre gol, dar 
fundașul stelist revine și îl faul
tează in ultima clipă. Din nou 
11 metri, de data aceasta la poar
ta lui Liliac. Execută, cu precizie, 
RUSE și scorul devine 3—1.

Victor NIȚÂ
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| F.C. INTER 1 (1) |
J FLACĂRA 0

Stadion Municipal : teren ac
ceptabil ; timp închis, friguros ; 
spectatori — circa 12.000. Șuturi : 
12—6 (pe poartă : 5—3). Cornere : 
9—4. A marcat : MAJARU (min. 
34 din 11 m).

F. C. INTER : V. Marcel 6 — 
Laurențiu 6, Boar 6,5* I. Ene 7, 
Dobrotă 6 — M. Stănescu 6, Ma- 
jaru 7 (min. 77 Văsîi), Jurcă 7
— C. Zamfir 7 (min. 85 Bîrsan), 
Radu II 6, Cașuba 7.

FLACĂRA : Zlotea 6 — G. Ra
du 6, Beldie 6, Butufei 7, M. Pa
nă 6 — Purdea 6, Movilă 6 (min. 
76 Stere). Dragnea 6. C. Pană 6
— Văidean 6 (min. 66 D. Sava 6), 
Marcu 6.

A arbitrat C. Gheorghe (Su
ceava) : la linie ; V. Titorov 
(Drobeta Tr. Severin) și Gh. Toth 
(Alud).

Cartonașe galbene: C. ZAMFIR, 
VAIDEAN, RADU II, I. ENE, 
BUTUFEI.

La speranțe : 2—1 (2—0).

(min. 62 — de la 12 m șutează 
pe lîngă bară). La fel de impre
cis reia și C. Zamfir (min. 69 — 
de la numai 8 m). Mai ratează 
și Radu II (min. 73) din margi
nea careului mic. Final dramatic, 
ambele echipe trecînd pe lîngă 
gol, însă tabela de marcaj rămî- 
ne nemodificată deși posibilități 
nu se poate spune că nu au fost. 
Victorie pe denlin meritată a 
formației sibiene.

Adrian VASILESCU
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S.C. BACĂU 6 (3) I
SPORTUL STUD. 4 (2) {

Stadion „23 August* ; timp 
bun in prima repriză, ceață în a 
doua : teren foarte bun ; spec
tatori — circa 5.000. Șuturi : 23—8 
(pe poartă : 15—4). Cornere :
10—1. Au marcat : TISMANARU 
(min. 20 și 75), ANDRONIC (min. 
39), SCÎNTEIE (min. 45 și 53) și 
BURLEANU (min. 65 — din pe
nalty), respectiv S. RADUCANU 
(min. 36), M. POPA (min. 44) și 
STANICI (min. 67 și 83).

SPORT CLUB : Cîmpeanu 5
— Penoff 6 (min. 62 Jercălău 6). 
Borcea 5, Arteni 5, Ciudin 5 — 
Burleanu 7. Tismănaru 7, Iva
nov 7 — Șoiman 8, Scînteie 7, 
Andronlc 6 (min. 54 G. Fulga 6).

SP. STUDENȚESC: Mânu 5 (min. 
46 R. Lucescu 5) — M. Mihail 5, 
Cristea 5. M. Popa 5, Pologea 5
— C. Pană 6 (min. 46 Lucaci 5). 
Țicleanu 6, Olteanu 5, Stăndci 
6,5 — S. Răducanu 6, Tîrlea 5.

A arbitrat I. Velea (Craiova) ; 
la linie : o. Ștreng (Oradea» și 
I. Tărcan (Tg. Mureș).

Cartonașe galbene : CIUDIN. 
La speranțe ; 5—0 (3—0).

urma faultului în careu comis de 
Pologea asupra Iui Șoiman) și 
STANICI (min. 67) ; a urmat o 
nouă gafă a apărării bucurește- 
ne, în min. 75, cfnd TISMANA
RU a ridleat scorul Ia 6—3, pen
tru ca, în min. 83, din nou STA
NICI să fixeze tabela la un scor 
de... set de tenis, 6—4, care a 
nemulțumit o parte dintre spec
tatori. Gazdele au mai ratat o 
sumedenie de ocazii, victoria nu 
le-a fost ncriclitată, mal ales că 
din min. 57, M. Popa a acuzat și 
el o accidentare și a făcut figu
rație pe extremă.

Constantin ALEXE

CÎMPINA, 27 (prin telefon). 
Deoarece, în urma recentului 
meci din Cupa U.E.F.A., terenul 
echipei Victoria a devenit im
practicabil, partida de campionat 
cu Rapid a fost transferată pe 
stadionul divizionarei B din a- 
cest oraș prahovean. Terenul de 
aiei, deși acoperit și el cu un 
strat de zăpadă, a oferit totuși 
condiții bune de joc. cele două 
echipe dînd disputei lor — spre 
satisfacția publicului — ritm și 
culoare. Pe linia remarcabilelor 
sale evoluții din acest sezon. Vic
toria a început mai bine partida 
și a reușit să deschidă repede 
scorul, încă din min. 4, cînd C. 
Solomon i-a dat o bună pasă lui 
DAMASCHIN I și acesta a tri
mis nestingherit mingea în plasă. 
Rapid nu ezită să replice și în 
min. 9, după o frumoasă cursă 
pe dreapta a lui Damaschin II, 
urmată de centrare, Ciolponea 
ratează egalarea șutind prea u- 
șor pentru a-1 pune in dificul
tate pe Nițu. Victoria menține In 
continuare inițiativa, combină cu 
dezinvoltură și pune in câteva 
rînduri în real pericol buturile 
feroviarilor (Culcear — min. 23 
și 28. Damaschin I — min. 29), 
dar și Nițu va avea suficiente e- 
moții în min. 41, cînd se va o- 
pune însă cu brio unui șut al lui 
Goanță, pătruns în careu.

Elevii lui Hal agi an și Timar 
încep în forță și repriza secun
dă, cu acțiuni ofensive, viguroase 
și după cîteva șuturi apărate de 
Toader (Coraș — min. 46, C. So
lomon — min. 47) sau care n-au 
nimerit cadrul porții (Culcear — 
min. 52) își vor mări — în mod 
meritat — avantajul in min. 56, 
cînd același DAMASCHIN I (a- 
flat în deosebită dispoziție de 
joc) fructifică, printr-o remarca
bilă lovitură de cap, centrarea 
ca la carte a lui Coraș. La 2—0, 
cei de la Victoria își permit o 
relaxare în joc, de care profită 
prompt giuleștenii. Aceștia vor 
reduce din scor (min. 63) in urma

DOUĂ ECHIPE...
GALAȚI, 27 (prin telefon). Un 

meci interesant, încheiat cu un 
just rezultat de egalitate, dar 
care — paradoxal — ar putîa 
nemulțumi amb-le echipe. Gălă- 
țenii ar fi primii, deoarece, după 
o repriză în care au fost net su
periori, și ar fi putut conduce 
mult mai detașat, au fost handi
capați psihic de golul egalizator 
marcat de TEODORESCU (min. 
49), cu capul din corner, în fața 
...spectatorului Călugăru. Ei des
chiseseră scorul in min. 17, cînd, 
la o pasă în adîncime a lui Bai- 
cea, M. STAN a marcat din un
ghi închis. Au urmat mari oca
zii ratate, O. Popescu de la nu
mai 5 m ! (mim. 23), frumosul 
lob al lui Bănică (min. 24) și mai 
ales „un-doiul" incredibil al lud 
Antohi, care a ratat pe parcur
sul a 30 de secunde (min. 5) două 
goluri ca și făcute.

După pauză, în urma golului 
egalizator, studenții clujeni, cu 
un joc mult mai tineresc, acope
rind bine terenul, exercitînd un 
presing cvasi-^ermanent și folo
sind cu abilitate arma contraata
cului. pun în dificultate echipa 
gazdă, care, cu o linie de mijloc 
reprezentând doar amintirile ce
lei de acum doi ani. a slăbit spre 
final. E adevărat, chiar și în a- 
ces-te cond'ițli, găălățenii au ju
cat mai mult în jumătatea ad
versă, au avut și o bară (Ba4cea, 
min. 72). dar, forțând victoria, 
s-au descoperit în apărare. La o 
repunere greșită a lui Călugăru, 
Biro s-a lansat într-o cursă pe 
extremă, a centrat pe jos și ace
lași TEODORESCU a înscris în 
min. 80, Golul se părea a fi al 
victoriei, dar a fost să fie altfel,

BIHORENII - 0 VICTORIE MUNCITĂ
ORADEA, 27 (prin telefon). Vre

me neprielnică pentru fotba-1. Cea
ță, frig, a nins pînă aproape de 
ora prânzului, dar gazdele au fă
cut .eforturi deosebite pentru cu
rățirea suprafeței de joc, astfel 
ca aceasta să se prezinte în con
diții optime la ora întîlniirii. O 
întîlnire grea pentru echipa lo
cală nu numai pentru, că oaspe
ții sînt adversari de temut în 
deplasare, dar mai al îs pentru 
că bihorenii an început meciul 
fără șase titulari I (Lăzăraanu, 
Ov. Lazăr, Bucico, Szeneș, Weis- 
senbacher și Bruckental — 
unii din cauza traumatismelor, 
alții pentru cumul de cartonașe). 
Echipa trimisă în teren se mobi
lizează la maximum, începe me
ciul în forcing și, în ml-n. 15, be
neficiază de prima ocazie de a 
înscrie, dar Tămaș, de la numai 
9 m. a trimis cu capul, pe lingă 
poarta lui Speriatu. F.C. Argeș 
lansează mingi lungi pentru D. 
Zamfir si Vlădoiu, dar defensiva 
gazdelor înlătură acțiunile echi
pei oaspete. In min. 16 se va pro
duce deschiderea scorului : la un 
atac pe partea stingă inițiat de 
Mujnai acesta este faultat, se 
dictează lovitură liberă de la cir
ca 17 m ; execută Mandoca la 
semiînălțime și CIOCAN, (o fru
moasă impresie ne-a lăsat acest 
tînăr jucător) înscrie, cu capul, 
din plonjon, un spendid gol ; 
1—0. Echipa vizitatoare echili
brează oarecum partida, dar cele 
care joacă mai ofensiv sînt tot 
gazdele. Nu înainte însă ca Ig
nat (min. 31). să ratîze egalarea 
la centrarea lui D. Zamfir. După 
acest moment psihologic, blhors- 
nii accelerează, linia lor de mij
loc este mai inventivă. De patru 
ori F.C. Bihor are posibilitatea 
să se desprindă pe tabela de scor 
mai substanțial în (min. 35, 36, 
42, 44) dar fie că au intervenit 
ratările, fie că Sneriatu a avut 
intervenții de ultim moment.

• VICTORIA 2 (1) I
I RAPID 1 (0) I

Stadion Poiana din Clmpina ; 
teren acoperit cu zăpadă ; timp 
închis și răcoros ; spectatori , — 
circa 5.000. Șuturi : 14—8 (pe
poartă : 10—4). Cornere : 6—5. Au 
marcat : DAMASCHIN i (min. 
4 și 56), respectiv DAMASCHIN
II (min. 63).

VICTORIA : Nițu 6 — Cojocaru 
7. Mirea 7, Zare 7, Topolinschi 7
— D. Daniel 7, C. Solomon 6,
Ursu 6, (min. 72 Bălan 6) —
Culcear 6. Damaschin I 8, Ursea 
6 (min. 46 Coraș 6,5).

RAPID : Toader 6,5 — Marines
cu 6, Matei 6, Rada 7, Bacoș 6 — 
Drăghici 6, Cîrstea 5 (min. 46 
Șt Popa 5). Goanță 6 — Damas
chin n 7,5 (min. 76 L. Iile), ciol
ponea 6, Vameșu 6.

A arbitrat I. Coț (Ploiești) ; 
la linie : Cr. Teodorescu (Ploiești) 
și B. Cațaroș (Călărași).

Cartonașe galbene : MARINES
CU.

La speranțe : 2—0 (0—0).
• i ■

unei reușite combinații Ciolponea
— DAMASCHIN II, ultimul din
tre ei șutind excelent de la mar
ginea careului și făcind inutilă 
intervenția lui Nițu. După alte 
șase minute. Cojocaru limpezește 
o situație critică în propriul ca
reu, acordând corner. Finalul va 
aparține din nou Victoriei, dar 
Coraș nu-1 va putea învinge pe 
Toader nici în min. 82. nici — 
mai ales — în min. 85. cînd a 
pătruns impetuos în careul fe
roviarilor. Succes meritat, la ca
pătul unei partide plăcute, dis
putate într-o atmosferă de depli
nă sportivitate, partidă în care 
Victoria a confirmat forma sa 
foarte bună, dar și echipa giu- 
leșteană s-a arătat în vizibil pro
gres.

Constantin FIRĂNESCU

NEMULȚUMITE

I
 OȚELUL 2 (1) I

„UM CLUJ-NAPOCA 2 (0) |

Stadion Dunărea ; teren moale; 
timp cețos ; spectatori circa — 
12.000. Șuturi : 14—6 (pe poartă 
10—4). Cornere : 15—3. Au mar
cat : M. STAN (min. 17) și AN
GHELINEI (min. 90), respectiv 
TEODORESCU (min. 49 și 80).

OTELUL : Călugăru 4. — Bo- 
rali 6, Anghelinei 6, Baieea 7, 
Popescu 5 — M. Stan 6,5, Han-
ghiuc 6, (min. 62 Drăgoi 5), Bur- 
cea 5, Profir 5 (min. 46 Ralea
5) —- Antohi 6, O. Popescu 6.

„U** : Prunea 8 — Gherman 6, 
Neamțu 6, Popicu 6. Pojar 6 —
Doboș 6. Cadar 6 (min. 89 L. 
Moldovan), M. Stoica 6, Teodo
rescu 7 — Biro 6, Bănică 6 (min. 
79 I. Moldovan).

A arbitrat V. Curt (Constanța); 
la linie : M. Niculescu (București) 
și I. Toma (Piatra-Neamț).

Cartonașe galbene : ANGHELI
NEI, BAICEA.

La speranțe : 13—2 (6—2) ! 
>■■■»■ F.f II..................

deoarece atacurile mereu mal in
sistente, deși d-ezordo-nate, ale 
gălățenilor. s-au concretizat prin 
mai multe lovituri libere și cor
nere. Ultima lovitură de colț l-a 
adus pe Baieea în poziție de șut; 
acesta a tras în bară, iar mingea 
revenită a fost introdusă în plasă 
de liberou! ANGHELINEI (min. 
90). Clujenii au invocat un fault 
în atac asupra portarului, greu 
dă apreciat rntr-un careu de 6 
m. poDulat cu... 21 de jucători.

loan CHîR’LĂ

| F.C. BIHOR 2 (1) I
I F.C. ARGEȘ 0 I

Stadion F. C. Bihor ; teren ac
ceptabil, puțin înghețat ; timp 
friguros, cu ceață ; spectatori — 
circa 4.000. Șuturi ; 14—6 (pe
poartă": 7—2). Cornere : 8—0. Au 
marcat : M. CIOCAN (min. 16) 
87 Ov. Lazăr). L. Pop 6. 
nalty).

F. c. BIHOR : Blid 7 — Bălaj 
7, Biszok 7, N. Mureșan 6, Ba
ba 7 — M. Ciocan 7,5, Tămaș 7, 
Mujnai 7.5, Mandoca 6 (min. 88 
Bereczki) — C. Georgescu 6 (min. 
87 Ov. Lazăr), L. Pop 6.

F. C. ARGEȘ : Speriatu 6,5 — 
Voicu 7, Stancu 7. D. Pîrvu 6, 
D. Ștefan 6.5 — C. Pană 7, Șt. 
Badea 6 (min. 75 Tirchineci), E- 
duard 6 (min. 57 Dumitru 5}, 
Ignat 6,5 — D. Zamfir 6, Vlă- 
doiu 6.

A arbitrat Gr. Macavei (Deva); 
la linie : N. Dinescu (Rm. Vîldba) 
și T. Demian (Zalău).

Cartonașe galbene : IGNAT, 
BALAJ.

La speranțe : 4—1 (1—0).

La reluare, după șase minute 
va fi 2—6 : MUJNAI „scăpat** în 
careu l-a scos și pe Speriatu din 
poartă. însă Voicu comite o in
fracțiune și... penalty transformat 
de același Mujnai. Meciul placî 
prin angajamentul jucătorilor, nu 
se fac economii de efort, se joa
că pe contre. Va rata însă mal 
întîi Georgescu de două ori (min. 
61 șl 64), apoi Vlădoiu (min. 73) 
pentru ca. în min. 83, Ciocan să 
realizeze o fază de mare specta
col, însă la clasica „pasă înapoi" 
a lipsit omul de finalizare. Ast
fel. F.C. Bihor obține o victorie 
meritată, muncită. (

Stelian TRANDAFîRESCU

IERI, IN ETAPA A 15-a A DIVIZIEI B
7////ZW//////////////////////////////^^^^

SERIA 1 -------------
CEAHLĂUL P. NEAMȚ — PRA

HOVA C.S.U. PLOIEȘTI 2—0 
(2—0) : Cepoi (min. 29) si Marc 
(min. 36).

C.S.M. SUCEAVA — ARIPILE 
BACAU 1—1 (1—1) : Goian (min.
6) , respectiv Poenaru (min. 3).

STEAUA MIZIL — METALUL
7) , C. Lazăr (min. 39 $1 77), Bu- 
toiu (min. 73), respectiv Vasile 
(min. 58).

C. S. BOTOȘANI — A.S.A. EX
PLORĂRI ClMPULUNG 5—0 
(3—0) : State (min. 15 din 11 m). 
Iepure (min. 28, 46 șl 77) șl Șo- 
fran (min. 43).

F.C.M. DELTA DINAMO 
TULCEA — UNIREA FOC
ȘANI l—i (1—0) ! Iamandi (min. 
21). respectiv Chirlță (min. 80).

PETROLUL PLOIEȘTI — PO
IANA CIMPINA 5—0 a—0) : Ma
nea (min. 9), Mocanu (min. 51 
și 83), Cr. Ene (min. 52) și Stan 
(min. 85 din 11 m).

GLORIA BUZĂU — ȘIRETUL 
PAȘCANI 4—1 (2—1) : Roșu (min. 
38). Ursică (min. 40 șl min. 68 
din 11 m), Ursa (min. 86), res
pectiv Cirdei (min. 12).

CJ.R, PAȘCANI — FEPA *74 
BIRLAD 1—2 (1—1) : Marino!
(min. 38 din 11 m), respectiv Bu- 
Iarda (min. 45), Dragniev (min. 
57).

POLITEHNICA IAȘI — F.C.M. 
PROGRESUL BRAILA 4—0 (3—0) S 
Paveliuc (min. 26 din 11 m),

SERIA a Il-a -----
SPORTUL „30 DECEMBRIE* — 

METALUL MU A 2—1 (1—0) : P. 
Dumitru (min. 4). Covaciu (min. 
83), respectiv Al. Rus (min. 51),

DACIA PITEȘTI — CHIMIA 
RM. VÎLCEA 0—1 (0—0) j M. Ni- 
colae (min. 86).

PANDURII TG. JIU — F.C.M. 
CARACAL 2—1 (0—0) : Mihuț
(min. 84 din 11 m), Iordache 
(min. 88), respectiv Gîngu (min. 
65).

A. S. DROBETA TR. SEVERIN
— JIUL PETROȘANI 0—0.

TRACTORUL BRAȘOV — 
I.C.I.M. BRAȘOV 1—0 (0—0) î
Beleaua (min. 65 din llm). •

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
METALUL MANGALIA 1—0 
(1—0) : Calafeteanu (min. 18 din 
11 m).

C. S. TÎRGOVIȘTE — GAZ 
METAN MEDIAȘ 1—0 (0—0) î Că
lin (min. 75).

METALURGISTUL SLATINA — 
dunArea calarași 3—1 (i—o); 
Păun (min. 3). Negoescu (min. 
46). Din (min. 70), respectiv 
Mușat (min. 90).

ELECTROMUREȘ TG. MURES
— MINERUL MOTRU 5—1 (5—0): 
Varga (min. 2). Cristea (min. 8), 
Konț (min. 28), Stoica (min. 34), 
L. Popa (min. 45), respectiv Dui- 
ceanu (min. 63).

Relatări de la P. Radu, I. Fe-

SERIA A IlI-a —
STRUNGUL ARAD — OLIMPIA 

SATU MARE 3—1 (3—0) i BolbO- 
rea (min. 19 din 11 m), Uivari 
(min. 30). Ghitaș (min. 39), res
pectiv Erdeli (min. 63).

F. C. MARAMUREȘ BAIA MA
RE — MINERUL CAVNIC 2—1 
(2—1) : Mirăuță (min. 11), Vase 

(min. 35), respectiv Azolțci (min. 1).
A. S. PAROȘENI VULCAN — 

GLORIA REȘIȚA 1—0 (1—0) : Ni- 
chimiș (min. 16).

GLORIA BISTRIȚA — CHIMI
CA TIRNAVENI 5—0 (1—0) t
Pîrvu (min. 24), Florea (min. 57), 
Soare (min. 64 și 89) șl Mesaros 
(min. 83).

C.S.M. REȘIȚA — C.F.R. TI
MIȘOARA 2—1 (1—0) : Uțiu (min. 
18), Mărglneanțu (min. 70), res
pectiv Bărbosu (min. 57).

DACIA MECANICA ORAȘTIE 
— UNIREA ALBA IULlA 1—0 
(0—0) : Hațeganu (min. 81).

POLITEHNICA TIMIȘOARA — 
AVINTUL REGHIN 5—0 (3—0) t
Trăistaru (min. 8 și 21), China 
(min. 26). lonuț (min. 50) și Var
ga (min. 61).

METALUL BOCȘA — U. T. 
ARAD 2—3 (0—0) : E. Marian 
(min. 48). Sandu (min. 83), res
pectiv vancea (min. 47 șl 66), 
Mulțescu (min. 78).

ARMATURA ZAT.AU — A.S.A. 
PROGRESUL TIMIȘOARA 1—0 
(1—0) : Anton (min. 23). x

IN ZIUA DE 29 NOIEMBRIE, la ora 12, va avea Ioc 
la sediul F.R.F., tragerea la sorți pentru jocurile din ur
mătoarea etapă a „Cupei României" la fotbal.

ADMINISTRAȚIA Dl STAT LOTO PDOVOSPORl IMORMEAH
• NUMERELE EXTRA_ 
SE LA TRAGEREA .LO
TO 2" DIN 27 NOIEM
BRIE 1988. Extragerea I: 
59 11 9 47 ; Extragerea a 
Il-a : 14 37 1 60 ; Extra
gerea a III-a : 52 25 18 3. 
Fond total de cîștiguri 3 
523.216 lei.

Sertov (min. 31 și 35) șl Burdu- 
jan (min. 89).

Relatări de la C. Rusu, I. Mîn- 
drescu. R. Alexandrescu, T. Un- 
gureanu. I. Diaconu, I. Tănăsescu, 
D. Soare, C. Enea și c. Nour.

1. PETROLUL 15 9 4 2 27- 8 22
2. Gloria Buzău 15 10 0 5 26-15 20
3. Poll. Iași 15 9 1 5 30-14 19
4. Progr. Brăila 15 8 1 6 25-16 17
5. CSM Suceava 15 7 3 5 20-15 17
6. Steaua Mizil 15 8 1 6 21-17 17
7. Unirea Focș. 15 8 1 6 17-15 17
8. Met. Plopeni 15 7 1 7 19-17 15
9. FEPA ’74 15 6 3 6 18-16 15

10. Ceahlăul 15 7 1 7 22-22 15
11. CS Botoșani 15 6 2 7 18-22 14
12. Aripile Bc. 15 5 3 7 18-23 13
13. Poiana 15 5 3 7 12-21 13
14. CFR Pașcani 15 5 2 8 14-18 12
15. Șiretul 15 5 2 8 13-24 12
16. Delta Tulcea 15 3 5 7 16-25 11
17. ASA Expl. 15 5 1 9 15-31 11
18. Prahova 15 5 0 10 8-20 10

etapa VIITOARE (duminică 
4 decembrie) : Poiana Cîmpina
— C.F.R. Pașcani, Petrolul Plo
iești — Ceahlăul P. Neamț, A.S.A. 
Explorări Cîmpulung — Gloria 
Buzău, F.C.M. Progresul Brăila
— C.S.M. Suceava. Aripile Bacău
— C. S. Botoșani, Unirea Foc
șani — Politehnica Iași, Metalul 
Plopeni — F.C.M. Delta Dinamo 
Tulcea. FEPA *74 Bîrlad — Stea
ua Mizil, Șiretul Pașcani — Pra
hova C.S.U. Ploiești.

țeanu, M. Băloi, S. Manațu, C. 
Gruia, T. Ștefănescu, M. Avanu, 
D. Mihail și Gh. Botezan.

1. JIUL 15 9 3 3 21- 6 21
2. Chimia Rm. V. 15 9 2 4 20- 9 20
3. Electromureș 14 8 2 4 21-18 18
4. Tractorul Bv. 15 7 3 5 21-20 17
5. Pandurii 15 6 5 4 12-15 17
6. Electro putere 15 8 0 7 21-16 16
7. Metalurgistul 15 7 2 6 21-19 16
8. Sp. „30 Dec." 15 7 1 7 13-11 15
9. C. S. T-viște 15 7 1 7 13-16 15

10. Dacia Pitești 15 6 2 7 18-17 14
11. Gaz Metan 15 6 2 7 20-21 14
12. Dunărea 15 5 4 6 21-28 14
13. I.C.I.M. Bv. 15 6 1 8 14-17 13
14. FCM Caracal 15 6 1 8 21-26 13
15. A. S. Drobeta 15 5 2 8 24-20 12
16. Met. Mangalia 15 4 4 7 16-19 12
17. Metalul Mija 14 5 1 8 13-20 11
18. Min. Motru 15 4 2 9 13-25 10

ETAPA VIITOARE (duminică 
4 decembrie) : Metalul Mangalia 
— Dacia Pitești, Electro putere 
Craiova — A. s. Drobeta Tr. Se
verin. Metalul Mija — C. S. Tîr- 
goviște, I.C.I.M. Brașov — Elec- 
tromureș Tg. Mureș, Minerul Mo- 
tru — Sportul „30 Decembrie". 
Dunărea Călărași — Tractorul 
Brașov, F.C.M. Caracal — Meta
lurgistul Slatina, Chimia Rm. 
Vîlcea — Pandurii Tg. Jiu, Gaz 
Metan Mediaș — Jiul Petroșani.

Relatări de la Gh. Mornăilă, O. 
Nemeș, V. Purice, I. Toma, S. 
Stan, I. Siminie. c. Crețu, T. Ță- 
ranu și N, Donciu.

1. U.T.A. 15 12 1 2 38-13 25
2. „Poli** Tim. 15 10 3 2 35 12 23
3. Olimpia S.M. 15 9 3 3 30-14 21
4. Armătura 15 8 2 5 16-15 18
5. Gloria B-ța 15 8 1 6 32-19 17
6. A.S.A. Progr. 15 7 3 5 23-20 17
7. F.C. Maram. 15 6 3 6 27-16 15
8. Unirea A. I. 15 7 1 7 32-26 15
9. CSM Reșița 15 7 1 7 19-19 15

10. Strungul 15 5 4 6 14-19 14
11. Chimica 15 6 1 8 19-24 13
12. C.F.R. Tim. 15 5 2 8 18-22 12
13. Min. Cavnic 15 5 2 8 16-22 12
14. A.S. Paroșeni 15 5 2 8 14-25 12
15. Gloria Reșița 15 6 0 9 19-34 12
16. Dacia Orăștie 15 5 1 9 11-28 11
17. Met. Bocșa 15 4 2 9 17-30 10
18. Av. Reghin 15 3 2 10 10-32 8

ETAPA VIITOARE (duminică 
4 decembrie) : U. T. Arad — 
C.S.M. Reșița. Metalul Bocșa — 
Strungul Arad. A.S.A. Progresul 
Timișoara — A. S. Paroșeni Vul
can. Unirea Alba Iulia — F. C. 
Maramureș Baia Mare. Minerul 
Cavnic — Armătura Zalău. Chi
mica Tîrnăveni — Dacia Meca
nica Orăștie. Avântul Reghin —
Gloria Bistrița. C.F.R. Timișoara 
— „Poli" Timișoara. Gloria Re
șița — Olimpia Satu Mare,

• REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 27 NOIEMBRIE 
1988. 1. F.C. Farul — Univ. Craiova 
1; 2. S.C. Bacău — Sportul Studen
țesc 1 : 3. F.C. Bihor — F.C. Argeș 1 ; 
4. Ascoli — Pisa 2 ; 5. Atalanta — 
Pescara X ; 6. Bologna — Lazio X ; 
7. Fiorentina — Sampdoria 2 : 8. Ve
rona — Como X ; 9. Napoli — Milan 
1 ; 10 Roma — Torino 2; 11. AvellinO 
— Empoli X ; 12. Reggina — Catan
zaro X ; 13. Udinese — Bari 2. Fond 
total de cîștiguri: 2.362.197 lei.



România — Franța 12-16 in Campionatul F.I.R.A. HCflENT SPECTACOL Off RIT DE HAAIOB.AIIȘTII
VICECAMPIOANA LUMII A OBȚINUT VICTORIA,

DEȘI ECHIPA NOASTRĂ A JUCAT BINE

JIJMOIII MÂNIA Șl II. 0. GtlIMANĂ

Peste 10.000 de autentici iubi
tori ai rugby ului au onorat a- 
oest eveniment sportiv prin pre
zența lor in tribunele Stadionu
lui Giulești. cu toate că sîmbătă 
a fost un frig pătrunzător. Te
renul s-a prezentat acceptabil, 
gratie unor deosebite, întrutotut 
remarcabile, eforturi ale organi
zatorilor. Protagonistele au fă
cut, de la bun înceoțit. un joc 
de mare angajare, mai cu sea
mă la nivelul celor două pache
te de înaintași. Spre lauda lor, 
tricolorii noștri au abordat fără 
complexe partida eu vicecam- 
ploana lumii. Așa Incit primele 
patm margini le-au adjudecat 
Murariu, Ciorăscu sau Doja, in 
vreme ce Rădulescu a intervenit 
prompt la o grămadă In apro
pierea buturilor echipei române, 
șl debutul viguros, sub semnul 
dăruirii, avea să fie răsplătit in 
minutul 7. Atunci, la o aglome
rare, Devergie a fost sancționat 
de autoritarul arbitru galet Cli
ve Norllng ta lovitura de pe
deapsă, executată sigur de 
IGNAT, de la 22 metri; 3—9 pen
tru România! Francezii se con
ving de greaua lor misiune, joa
că CU maximă precauție. încear
că scheme diferite în tușă și cîș- 
tigă chiar una pe repunerea 
omniprezentului Gh. Ion. Un ba
lon șutat Înalt în min. ÎS 11 pă
călește pe Toader, care nu 
poate reține și, după grămadă, 
se acordă lovitură de pedeapsă 
pentru „ținut**; din cea mal bu
nă poziție, BEROT nu poate ra
tat 3—3.

Jocul se desfășoară cind in
tr-un teren, cînd în celălalt. Oas
peții beneficiază de o nouă pe
nalitate (min, 18), de la 28 m, 
dar Berot nu transformă. așa 
cum se va tnttmpla după cinci 
minute, cind Ignat a irosit lovi
tura. dlntr-o poziție — ce-i drept 
— mai dtfieilă. Echipele caută, 
pe rînd, să-și impună „legea** In 
moluri, apelează la șuturi lungi 
eu intenția de a surprinde. in 
condițiile balonului greu de ma
nevrat. Disputa este tensionantă. 
Băieții noștri se apropie, în cîte- 
va rînduri, amenințător de butul 
advers. Insă șansa pare de partea 
reprezentativei „Cocoșului galic**, 
BEROT transformed, în min. 29, 
lovitură de pedeapsă dictată la 
circa « m: 3—6. Replică Imedia
tă, Dumitraș „vămuiește* o mar
gine eu Murariu In sprijin, faza 
continuă prin Neaga — Ignat — 
Dumitraș — Rădulescu (din mol). 
Toader șutează Înalt, românii 
presează, dar Blanco... rezolvă. 
Minute In șir se joacă în ’erenul 
francezilor, sau la centru, avan
taj de partea formației noastre 
In numeroasele repuneri de la 
tușă, ea are alte tncercârl de 
pătrundere, cum s-a petrecut ta 
mln. M — n fază prelungită, cu

Stnt Infringed dintre acelea care-U lasă un 
gust amar : sint altele care, dimpotrivă, nu sînt 
blamabile ba dimpotrivă (paradoxal) Iți produc 
satisfacții estetice El bine, așa au stat lucru
rile simbătă ce Stadionul GtulesH. Pentru că a 
ceda la limită (12—18) In fața celii de a doua 
echipe a lumi! dună un joc realmente de un 
bun nivel, eeal adesea eu al învingătorilor, con
stituie un rezultat încurajator. ȘI. totodată un 
JndWu cert c5 eeh'oa marchează un reviriment 
vizibil, că ruvbyu’ românesc are toate arrurre-- 
tele spre a reveni In grupul de elită al SDOrtu'.v' 
cu balonul oval

Jocul a fost frumos, cursiv. rugbyțtfl i sol ai 
revenind la spiritul de echipă, ta jocul ptts de 
ealHătl eare l-a eoararrst te aaB treceri P* 
plan mondial 2 ..Eram slrnr eă ne îrtsacW ce 
ai’d greu t ne-am oreglt*t tn coeseeSrU foarte 
bine șl am declasat cei ma! bun -XV- eu pztîn- 
tă. Cred eă scale.» da scum 2 sau 4 an! *r B 
Ulerdut. Am re?5dt ta București eoeaNaCv'tatr» 
românilor de altă dată. Bravo ~ (Jaeaaes F»=- 
mux. antrenorul echipei Franieb. Rostite d» 
tehnician cu atlt de vastă experter-tă. acer» 
cțivînt’ eanâfg c semnificație aparte s! vîn să r 
întărească convingerea că tată «Intern dla nou 
pe drumul cel bun 7

Adevărat, am revăzut cu ochii minții acea e- 
ehjpg s Româniți euraloasă cu spirit de dă
ruire competitivă la nivel înalt

Francezii, oare au jucat recent două meclur:- 
test eu Argentina, stnt cel mal In măsură să 
confirme acest lucru. ..Românii ml s-au părut

mai bunt mai ab.it ma: testmet deeît argeati- 
nienlri (Jeaa Crep: o. „L’Egaipei Sau : -De lă 
an! nu l-am văzut ne români a ■' de !■_."! !• 
(Jean Charles DelesaUe. Jocma; do DJU1- 
ehe“). Sau : ..Romăni! eoasăderati ape.cri mal 
slab! <aacă rarpeinzător de bine, fa: joc egal 
Cu fra-o-eriȘ» (Patrie* Kiraz. radio -France la
ter*) .Ke era fiSei de o fana nâ de zăpadă ; 
am tetHnSt Pe trren tortcaa dezlănțuiri dr reg- 
bysta remaps* (Jean Gpsae. vievpr—ev.-.te al 
rrzj.

Așadar, up spirit de ecc.cJ o combativitate 
real «cată to găimal rtod la civ Hui grămezii, 
mereu -Saetoecl-erieăe ai jocului* — care s!-a 
acut pe Sec3a datoria — cu ua Dumitraș 
foarte ban. pp Oartaea te creștere constantă, 
eu ca loo —mbativ. Leoste sl Dumitrescu pu- 
tersdel ex RXdujeaea left a joeatl indemicatic 
sl epnlap. cp pp Hmadp (dual aaazSi plin 
de frsmoxae luittatfve sl ua Doi» admirabil. 
Daed Ixa'atarea Cariaertă- și-a regăsit energia 
St forta aeeesare si Bnitle dîaaoo! au arătat lu
cruri friMOLAa.se. Neaga a marcat In final cu 
=ult curaj ea eseu care a adus rezultatul mai 
anraaae dj realitate. Ia același rima Insă. în
frângerea râmtoe tnfrtegere Ca regretat dar 
tEil eu zetT-1 ex învățăminte’- el. Șt slctem 
convinși că eel tn măsură te primul riad an
trenorii sl jucător!! noștri, vor stf să desprindă 
concl-jriile eare «e Bnotra. Astfel ca partidele 
viitoare sl ronflrsne >ce*t toerewt de reviriment

Dimit-ie CAI LIMACHI

BASCHET p Rezultate înre
gistrate In preliminariile Cam
pionatului European masculin t 
Elveția — Spania 53—130 (24—73); 
Cehoslovacia — Anglia 107—80 
(54—39)? Iugoslavia — Suedia 
106—88 (6t—27); Olanda — Gre
cia 68—93 (35—48); R.F. Germa
nia — Bulgaria 96—105 (45—44) • 
In continuarea turneului oe care 
fl întreprinde In S.U.A., selec
ționata masculină a U.R.S.S. a 
Intflnlt la Seattle formația statu
lui Washington, pe care a între
cut-o cu scorul de 102—92

CICLISM p După cinei etape, 
în cursa care se desfășoară In 
Mexic, lider al clasamentului ge
neral se menține rutierul sovietic 
Konstantin Bankln. Etaoa a 5-a a 
revenit austriacului Wo1f«ang Hof
fer înregistrat oe distanta de 192
km eu timpul de 5.01:29.

HANDBAL Tn ziua a doua a
competiției masculine de la To-
cnsberg (Norvegia) selecționata 
Suediei a învins eu scorul de 
23—13 (11—6) formația Italiei, tn- 
tr-un alt joc. reprezentativa Nor
vegiei a dispus eu 22—18 (12—7) 
de formația de tineret a tăril- 
gazdă.

TENIS p Competiția feminină 
pe echipe ,,Cuna Federației* se 

Doja, Neaga, ignat. Lunga, Mu
rariu sau Fulina, pe rînd, în 
prim-plan, ultimul comlțind „îna- 
inte“. Doar în finalul reprizei 
oaspeții izbutesc un atac pînă ia 
aripă. Toader placînd salutar : 
3—8, scor Ia pauză.

Aceeași fizionomie a meciului 
după pauză, aceeași încleștare, 
nimeni nu riscă, sub semnul unei 
reciproce recunoașteri a posibi
lităților. Rădulescu se acciden
tează la începutul reprizei secun
de e înlocuit cu Oroian (admi
rabilul Dumitraș trece In linia a 
treia, cu un și mai mare aport), 
lista debuturilor crește, ignat ra
tează două lovituri de pedeapsă.

Echipa noastră ciștigă batons.
du-l lut Murariu
In minutele «3 și 51. ambele de 
la 15 de metri. Echilibrul pare 
să se fringă atunci cind Bodri- 
guez pleacă ea balonul după • 
grămadă, pasează lui BLANCO, 
„cel mai bun fundaș ■! !■■■• 
plonjind in forță In but, eseu 
transformat de BEROT : 3—12 ia
min. 59. Dar român:! revin. Toa
der caută, fără șansă, un drop 
apoi IGNAT ratează de puțin In
vitară de pedeapsă de la Xt ■ 
(min. S3). revaașindo-se dapâ 
două minute, de ia TI m : C—1L 

Jocul se încinge, ritmul crește, 
Murariu șl ai săi ciștigă destule 
baloane pe înaintare, .deschide
rea* preferă Insă să șuteze sau să 

forțeze pătrunderea. Rugby'-: 
francezi mută apoi jocul In tere
nul nostru, iar la o grămadă la 
• palmă de bot reușesc s rsrrr

Tuturor celor prezent! le »—•'

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
va disputa tn perioada 4—11 de
cembrie la Melbourne. Principala 
favorită a turneului a fost de
semnată formația U R.S.S.. care 
are tn componență pe Natalia 
Zvereva, Larisa Savcenno. Leila 
Meșki șl Natalia Bîkova In timp 
ce deținătoarea trofeului, R. F. 
Germania, este cap de serie nu
mărul trei. Intruclt va II Ursită 
de aportul celei mal bune jucă
toare din lume. Steffi Graf. • Tn 
optimile de finală ale ‘umedul 
masculin de la MOnchen. sovie
ticul Aleksandr Vflkov l-a eli
minat cu 6—4. 6—3 pe vest-cer- 
manu! Michael Stich. Branisîav 
Stankovlei (Cehoslovacia) a dis
pus eu 3—6, 6—2. 8—2 de Arne 
Thoms (R.F. Germania) tn timp 
ce Thomas Nvdahl (Suedia, l-a 
întrecut cu 8—4. 8—4 pe Ralph 
Kok (Olanda). Tn sferturi Alek- 
sadr Volkov a dispus cu 6—3 
3—8. 8—1 de Stanislav Sta.ikovlcl 
(Cehoslovacia). Thomas Nvdhal 
(Suedia) cu 6—4. 7—6 de Martin 
Sunner (R.F. Germania) iar Ia- 
roslav Bulant (Cehoslovacia) a 
cTstlgat cu. 7—5. 7—6 tn fața ma
rocanului Khalid Outaleb. 

limpede că diferența este prea 
mare, că scorul din acest mo
ment nu corespunde realității din 
teren. Șl dacă oaspeții mai au 
o singură acțiune viguroasă (Fu
lina H plachează decis pe Sella), 
finalul aparține tot mai convin
gător naționalei României, care 
Ișl silește partenera să treacă 
prin emoții deosebite, punîndu-i 
chiar sub semnul întrebării suc
cesul : ..margine- in terenul nos
tru, Murariu Ia balon, pase, un 
mol, Doja ia mingea, aceasta cir
culă pe traseul Fulina — Toader 
— Răcezn, ultimul face o cursă 
de W de meiri, stopată cu vădi
tă dificultate in apropierea țin-

pe grimasa. Neaga trcnsmifin- 
Foto : Aurel D NEAGU

tei, din aglomerare faza conti
nuă prin NEAGA. mijlocașul tri- 
estoeilor pâsnjează spre but, sus
ținut de eseehipâeri. tribunele a- 
plaudă îndelung, arbitrul acordă 
eseu. IGNAT traMformă din po
ziție dsscsi de grea: 11—16. Era 
miautul n. ȘL ce păcat, la puțin 
timp a rer.lt flxtora! final.

Galera! C- Norltng. ajutat la 
~ l "g* 1 de riff>Mrin(li săi G. 
Shnmonu șl B- Temaa. a con
dus toarte bine formațiile : 
ROMÂNIA : Tsader — Bsdeecă. 
Lnaga. Fnliaa. Băcran — Iertat, 
Nenea — tiirkvi (min. tt Om- 
lan). Deja, Mwrarâo — CWrllra, 
Dumhraș — DraRresee, Ion. 
Leente ; FRÂNTA: BUncs----
Berot. Audi mu. SeOa. Lagisaoet 
— Mesnel. Saar — Champ. Ro- 
dilgees. CdeiBosi — Condom. De
vergie — Garnet. Ondans. Ar- 
marr fmtu. c Denssasot.

See RAETCHI

1ENIS DE MASA B Rezultate 
înregistrate tn sferturile de flna- 
lâ ale .Marelui Premia* al maeș
trilor la masculin, de la Barce
lona : Mikael Appelgren (Suedia) 
— Jlang Jlaliang (R.P. Chineză) 
M—14. a—17. M—IT: Erik Lindh 
(Suedia) — Joerg Rosskopf (R.F. 
Germania) 21—17 îl—15, 21—17 ; 
Andrzej Grubba (Polonia) — 
Chen Zhlbin (R.P. Chineză) 
21—18, a—îl s—a. a—11 ; Jan 
-Ove Waldner (Suedia) — Jean

FOTBAL
• ANUL VIITOR, tn luna iulie, 

se va disputa o nouă ediție a 
competiției Internaționale „Cupa 
America*, meciul inaugural ur- 
mlnd să se dispute Intre forma
țiile Paraguayului și Perului. Tot 
tn primul tur Brazilia va primi 
replica Venezuelel. iar Argentina 
va juca tn compania selecționatei 
Chile.

Iubitorii handbalului prezențl 
în sala Fioreasca din Capitală, 
la cele două meciuri amicale din
tre reprezentativele de juniori 
ale României șl R. D. Germane 
(Simbătă 24—24, duminică : 27—27) 
au avut satisfacția de a fl vi
zionat jocuri dinamice din oare 
nu au lipsit fazele excelente, da
torate fie unor frumoase combi
nații ale atacanțllor. fie presta
țiilor ultimilor apărători ai por
ților.
• Simbătă : ROMANIA — R.D.

GERMANA 24-24 (14—15). Intîl-
nlrea a avut o evidentă notă de 
echilibru, tabela de scor consem- 
nînd 20 de egalități (12 in prima 
reprlzăi. 13 minime avantaje pen
tru elevii antrenorilor O. Heel, 
FL VolcuIeScu. I. Negovan, dar 
tot atitea și pentru oaspeți. For
mația noastră ar fi putut cîștlga, 
dar s-a opus bara — la aruncă
rile executate de Sajenev (min.
7),  Dedu (16), Bartok (25) — 
sau portarul. Nu-i mal puțin ade
vărat însă eă și portarii noștri 
— Carabulea șl Panait și-au fă
cut datoria.
• Duminică : ROMÂNIA — R.D.

„TROFEUL
(Urmare din pag. i)

dure de brațe. O victorie ca
tegorică a echipei României, 
în fața unui adversar tehnic, 
tenace, cu pivoți și portari 
excelenți, cu foarte mare mo
bilitate în teren, dar care n-a 
putut să-i oprească pe handba- 
liștii noștri, dezlănțuiți în ul
timele 10 minute ale partidei.

Au înscris : Dumitru 10, 
Stingă 8, Ghimeș 4, BCrbccc 4, 
Petre 3, Mocanu 2, Durau 2. 
respectiv Sonnefeld 5, Halin 5. 
Fuhrig 4, Handschkc 3, Lang- 
hoff 3 Fielder 2, Winzelmann 
1, Querengăsser 1. Au arbi
trat foarte bine P. Franzack 
și IV Mihalyk

în deschiderea reuniunii, 
R F GERMANIA (tin.) — 
SEL MARAMUREȘ 27—25 
(13—10). De asemenea o par
tidă echjibcatâ și aprig dis
putată (14—14 in min. 35, 21—21 
in min. 47. 23—23 în min. 53 
și 24—24 in min. 54). în final, 
inițiativa a aparținut handba- 
lijtUor vesi-germani, maramu- 
reșer—: tâcind însă o partidă 
curajoasă, mult aplaudată de

Winter 9. Grube 4. Wiss 3, 
Krcvinkkil 3. Zerbc 2. Hai 
berger 1 Hekmann 1 Schultz
1. Dcrald 1. respectiv Pavel 
1«. C«v3cia 3. Bontaș 3, Po
rumb X Andronic 2, Popovici
2, Marta 1. Akacsos 1. Au ar
bitrat foarte bine M. Marin — 
St. Șerban.

BULGARIA — TURCIA

PE GHEAȚĂ Șl
g în meci coclind pentru cam

pionatul unional de hochei pe 
gheață, formația Sokol Kiev a 
furnizat o surpriză, tntrecînd în 
deplasare, cu scorul de 5—2 (2—0, 
5—1. 3—1) pe lidera clasamentului, 
echipa Ț.S.K.A. Moscova. Intr-o 
altă partidă. Dinamo Harkov a 
dispus, de asemenea în deplasare, 
cu 5—3 (0—8, 4—1, t—2) de Himik 
Voskresensk, iar într-unul din 
derbyurl Spartak Moscova a în
trecut cu scorul de 4—0 (0—0), 
3—0, 1—0) formația Dinamo Mos
cova.

In clasament continuă să condu
că Ț.S.K.A. Moscova, cu 36 p.
• Concursul internațional de 

sărituri cu schi urile de la Rllh- 
poldlng (Austria) s-a încheiat cu 
victoria schiorului vest-german 
Dieter Thomas — 207.6 puncte.

• Ediția din acest an a „Cupei 
Mondiale* la schi alpin a debu-

Michel Salve (Belgia) 21—17, 
16—21, 21—18, 21—8, suedezul Jan
-Ove Waldner l-a întrecut cu 
2—1 (21—15, 18—21, 22—20) pe Chen 
Zhi Bin (R.P. Chineză), Polone
zul Andrzej Grubba a dispus cu 
2—0 (21—16, 21—13) de francezul 
Jean Philipe Gatien, iar Jiang 
Jlaliang (R.P. Chineză) a cîști- 
gat cu 2—1 (21—14, 18—21, 21—15) 
la Leszek Kucharski (Polonia). 
Prima zi a fost marcată de o 
mare surpriză, vest-germanul J. 
Rosskopf reușind să-l întreacă 
pe campionul mondial Jlang Jla
liang (R.P. Chineză), cu 2—1 
(12—21. 21—18. 21 — 18).

MERIDIANE
• INTRE 2 ȘI 18 DECEM

BRIE se va disputa in Qatar cea 
de-a 9-a ediție a „Cupei Asiei* 
competiție la care vor participa 
10 reprezentative. Meciul inaugu
ral se va disputa între selecțio
nata tării gazdă sl formația ira
nului.
• LA BERLIN, în meci amical, 

echipa Torpedo Moscova a între

GERMANA 27—27 (13—15). Șl cea 
de a doua partidă a purtat am
prenta echilibrului (16 egalități, 
din care 10 în prima repriză), cu 
toate că jucătorii noștri, spre 
deosebire de sîmbătă. au fost tot 
timpul la cîrma jocului. El însă 
au ratat nenumărate ocazii de 
gol. inclusiv 4 (din 5) aruncări 
de la 7 m In primele 30 minute. 
In următoarele minute cu toate 
că au condus chiar la diferență 
de 3 puncte (21—18 tn min. 44. 
22—19 în min. 45, 23—20 în min. 
19), ei nu și-au putut apropria 
victoria, datorită șl cttorva pri
peli în atac, dar șl unei agresi
vități sporite a adversarilor în 
apărare.

Au înscris : Sajenev 10+7, R. 
Bota 6+1. oprea 2+2, Dedu 
2+2, Dobrescu 1+9, Bartok 1+2, 
Popovici 1+3. Drăgoi 1+0, Viman 
0+1, respectiv „ Tajzlch 12+10, 
Plohmann 3+2, Scbulze 3+L 
Werner 2+3, Hannemann 2+6, 
Michel 1+0. Geibler 1+3. Tho
mas 0+2. Au arbitrat bulgarii 
I. Raikov, P. Stoianov.

loan NOVAC

CARPATr
20—18 (12—9). Handbaliștil
bulgari au resimțit efortul de
pus sîmbătă după-amiază în 
fața primei noastre reprezen
tative, pe de o parte, iar pe 
de alta jucătorii turci au ținut 
să acumuleze măcar un punct 
In clasamentul final, tentati
vă nereușită însă. Au marcat: 
Azanasov 4, Vasiliv 4, Kolai- 
lukov 4, Davîdkov 3, Bodurov 
3, Barovski 1, Nikolov 1, res
pectiv Eșref 4, Eler 4, Korer
3. Falîh 2, Ecevit, Pehlivan, 
Ismail, Biulent și Sakir cite 1. 
Au arbitrat foarte bine : R. 
Iamandi — Tr. Ene.

în partidele disputate sîm
bătă s-au înregistrat următoa
rele rezultate ; TURCIA — 
SEL. MARAMUREȘ 21—29 
(9—11), R. D. GERMANA — 
R. F. GERMANIA (tin.) 32—25 
(15—10) ROMANIA — BUL
GARIA 30—26 (19—14). Pen
tru echipa țării noastre au 
marcat: Stingă 7, Mocanu 7, 
Dumitru 3. Săflcscu 3, Popcs- 
cn 4, Zaharia 2. Berbece 2, 
Ghimeș 1. Durău 1.

Clasamentul final : 1. Româ
nia 10 p. 2. R. D. Germană 
7 p, 3. Sd. Maramureș 5 p,
4. R. F. Germania (tin.) 4 p,
5. Bulgaria 4 p, 6. Turcia 0 p.

Premii speciale acordate de 
organizatori : v. Stingă — gol- 
geter cu 31 goluri, Mike 
Handsche — cei mai tehnic ju
cător, Nicolac Ncșovici (Ma
ramureș) — cel mai bun por
tar, echipa Turciei — „Cupa 
fair-play“.

PE ZĂPADĂ
tai în stațiunea austriacă Schlad- 
ming, cu disputarea unei probe 
feminine, de slalom sufreruriaș, 
în care victoria a revenit spor
tivei franceze Carole Merle, cro
nometrată în 1:25,36,

OLIMPIADA DE ȘAH
ATENA, 27 (Agerpres). — In 

runda a 11-a a Olimpiadei de șah 
de la Salonic, au fost consemna
te următoarele rezultate: mascu
lin: U.R.S.S. — Olanda 2—2 ; An
glia — S.U.A. 2—2; R.P; Chine
ză — Bulgaria 2—1 (1); Italia — 
Peru 2—2; Polonia — România 
2—2; Albania — Scoția 3,5—C,5 : 
Fillpine — Indonezia 3—0 (1); fe
minin : U.R.S.S. — S.U.A. 1,5—0,5 
(1); Bulgaria — Polonia 2—1 ; 
Grecia — Spania 2—1 ; Ungaria 
— România 2,5—0,5 ; Suedia — 
Danemarca 2—1; Argentina — 
Franța 2—1 ; Anglia — Columbia 
2—0 (1); Cuba — Israel 3—0;
Cehoslovacia — Olanda 2—1.

RECORDURI N0ND1ALE
LA HALTERE

CANBERRA, 27 (Agerpres). — 
în cadrul concursului de haltere 
de la Canberra, sportivul sovie
tic Leonid Taranenko a stabilit 
două noi recorduri mondiale la 
categoria 110 kg : 475 kg la to
tal si 266 kg la ..aruncat*.

cut cu scorul de 2—1 (1—0) for
mația F.C. Union Berlin.
• Ieri, în campionatul Italiei 

(In et. 7) : Ascoll — Pisa 0—1, 
Atalanta — Pescara 0—0. Bologna 
— Lazio 0—0, Florentina — Samp- 
dorla 0—2. Verona — Como 0—0. 
Napoli — Milan 4—1. Inter — Ce
sena 1—0, Juventus — Lecce 1—0, 
Roma — Torino 1—3. In clasa
ment Inter 13 p, Napoli șl 
Sampdorla cite 11 p.
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