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Etapa a 15-a a Diviziei A de fotbal

SURPRIZĂ DE MĂRI PROPORȚII LĂ CRĂIOVĂ»
• Meci egal între frunta
șele clasamentului • F.C. 
Inter și F.C. Bihor — puncte 
importante în deplasare ® 
Terenuri grele, eficacitate 
redusă... ® ...Cu o excep
ție — șase goluri la Hune

doara

Portarul Lung intervine și 
de această dată cu succes 

Foto: Aurel D. NEAGU

TG. MUREȘ, 4 (prin telefon). 
Cea de a 60-a ediție a Campio
natelor Naționale de tenis de 
masă pentru seniori — desfă
șurată în condiții ireproșabile 
în Sala sporturilor din locali
tate — a fost poate cea mai 
bună dintre ultimele 6 sau 7, 
atît din punct de vedere spec
tacular, cît și tehnic, urmare fi
rească — am spune — dacă a- 
vem în vedere că printre cei 
■aproape 200 de competitori, din 
35 de cluburi și asociații, s-au 
aflat peste 20 de laureați ai 
Campionatelor Europene de se
niori și juniori.

Firește, atenția s-a Îndreptat 
cu precădere, în ultimele două 
zile, spre „proba adevărului", 
adică spre întrecerea de sim
plu, încheiată cu victoria lui 
Călin Creangă (C.S.Ș. Bistrița), 
care își păstrează astfel titlul 
și, surpriză, a Emiliei Ciosu 
(Spartac Stirom C.S.Ș. 1 Buc.) 
care urcă pentru prima oară 
pe cea mai înaltă treaptă a po
diumului, în timp ce, normal, 
la mixt au învins medaliații 
cu bronz ai C.E. de seniori și 
campionii europeni ai juniori
lor : Călin Creangă și Otilia 
Bădescu.

Așadar, tn întrecerea mascu
lină s-au aflat la start 103 
sportivi printre candidații la

titlu numărindu-se C. Creangfl, 
V. Florea, R. Revisz, D. Cioca, 
C. Toma, S. Crișan, Eug. FIo- 
rescu, C. Tiugan ș.a., ei reu
șind ca tn primele faze ale 
competiției să urmeze linia lo
gică a victoriilor, unele obținu
te mal greu, altele mai ușor. 
Acest fapt t-a adus pe cei mal 
mulțl dintre el tn fazele supe
rioare ale competiției, unde s-a 
decis „podiumul". Dacă pe da 
o parte elevul antrenorului Gh. 
Bozga. blstrlțeanul Călin Crean
gă, n-a avut probleme deose
bite, el manifestînd multă si
guranță în joc, o bună stăpî- 
nire a mijloacelor tehnico-tac- 
tice șl, drept urmare, a ajuns 
în finală fără prea multe e- 
moții, pe partea cealaltă a ta
bloului s-a dat o luptă mult 
mai strînsă. In această dispută 
„numărul 1“ a fost Romulus 
Revisz, tntr-o formă foarte 
bună, care -a luat o primă op
țiune prin victoria asupra clu
jeanului Daniel Cioca (3—1), 
urmată de succesele în fața lui 
C. Tiugan cu 3—2 (13, 11. —18, 
—18, 18) și, poate neașteptat, 
dar pe deplin meritat, în semi
finala cu V. Florea. 3—2 (—15,

Emanuel FANȚANEWU

(Continuare in nao. i ia)

Campionatele Naționale de baschet
REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL

F.C. Argeș - F.C. Inter 0-0
Rapid - F.C. Bihor 1-1 (0-1)
„U“ Cluj-Napoca - S.C. Bacău 2-1 (1-0)
Flacăra Moreni - A.S.A. Tg. Mureș 2-0 (1-0)
Corvinul - F.C.M. Brașov 4-2 (2-1)
Dinamo — Steaua 0-0
F.C. Olt - F.C. Farul 1-0 (1-0)
Univ. Craiova — Oțelul Galați 2-3 (1-3)
Meciul Sportul Studențesc - Victoria (1-1) s-a

disputat în ziua de 30 noiembrie

ETAPA VIITOARE (miercuri 7 decembrie)
F.C. Inter - Rapid
F.C. Argeș — Flacăra
Steaua — Corvinul
Oțelul - F.C. Oit
F.C. Farul — Dinamo
S.C. Bacău — Univ. Craiova
F.C. Bihor — Sportul Studențesc
F.C.M. Brașov - A.S.A. Tg. Mureș
Meciul Victoria -- „U“ Cluj-Napoca a fost amînat Cititi cronicile meciurilor în pag 2—3

1. DINAMO 15 14 1 0 59-13 29
2. Steaua 15 14 1 0 46-14 29
3. Victoria 15 9 2 4 39-27 20
4. F.C. Inter 15 8 2 5 21-23 18
5. Corvinul 15 7 2 6 24-25 16
fi. „U" Cluj-Napoca 15 6 4 5 18-23 16
7. Flacăra 15 6 3 6 26-19 15
8. F.C. Olt 15 4 6 5 14-23 14
9. Univ. Craiova 15 5 3 7 25-29 13

10. Oțelul 15 5 3 7 18-28 13
11. F.C. Farul 15 5 2 & 14-15 12
12. F.C. Argeș 15 5 2 8 18-20 12
13. Sportul Stud. 15 5 2 8 25-33 12
14. Rapid 15 5 2 8 14-28 12
15. F.C. Bihor 15 4 3 8 14-18 11
16. S.C. Bacău 15 5 1 9 25-31 11
17. F.C.M. Brașov 15 4 3 8 22-28 11
18. A.S.A. Tg. Mureș 15 2 2 11 9-34 6

UN DERBY AL EFORTULUI TOTAL

MECIUL DINAMO-I.C.E.D. (115-87) A FOST
ONORAT DOAR CA SPECTACOL SPORIT/

In ciuda eforturilor excepțio
nale făcute de clubul organiza
tor, derbyul primei părți a 
campionatului nu s-a putut 
desfășura in condiții corespun
zătoare, ploaia din cursul dimi
neții și apoi ninsoarea abun
dentă din chiar timpui partidei 
transformînd cîmpul de joc in
tr-o masă cleioasă, aproape im
practicabilă, ne mari porțiuni, 
pentru disputarea unul meci de 
fotbal. In această situație, în 
care însuși controla! balonului 
devenise foarte . dificil, derbyul 
mult așteptat n-a mai putut 
oferi publicului din tribune și 
sutelor de mii de iubitori ai 
sportului prezenți In fața mici
lor ecrane spectacolul de cali
tate sperat și pretins de la ce
le două fruntașe ale campiona
tului nostru. Am asistat, în 
fapt, la o dispută extrem de 
dîrză, de mare angajament, în 
care componentii ambelor e- 
chipe au luptat cu tonte forțe
le lor și au făcut o adevărată 
risipă de energie, încheind par
tida epuizați de eforturile de
puse pe un asemenea teren și 
pe o așa vreme nefavorabilă. 

Din acest punct de vedere, 
protagonistele derbyului de 
simbătă merită, în egală măsu
ră, elogii pentru enormul tra
valiu din teren și rezultatul de 
egalitate consemnat la finele 
partidei nu face decît să le 
răsplătească în mod echitabil 
consumul fizic și nervos făcut. 
La fel, ambelor echipe li se 
cuvin cuvinte de laudă pentru 
faptul că — in pofida mizei 
deosebit de importante a par
tidei, a condițiilor grele de 
joc, a asprimii multora dintre 
duelurile pentru mir.ge, ca și a 
existenței unor faze litigioase 
pe parcursul meciului — au 
păstrat confruntarea lor (cu 
puține și mărunte excepții) în 
limitele sportivității.

Așa cum bine ’-a văzut, Di
namo — urmărind, firește, vic
toria șt punînd accentul pe o- 
fensivă — a avut mai mult 
timp inițiativa tn joc, a domi
nat perioade bune (încă după 
primele 15—20 de minute par
tea de teren a steliștilor deve
nise incomparabil mai „arată" 
decît cealaltă) și a încercat prin 
modalități de atac diferite să

I DINAMO 0 j
I STEAUA 0 |

Stadion Dinamo ; teren foarte 
greu ; timp nefavorabil, ninsoare 
abundentă ; spectatori — circa 
20 ooo. șuturi : ii-o (pe poartă : 

5—5). Cornere : 4—4.
DINAMO : Stelea 7— Mihăescu 

7, Rednlc 8, Andone 7, Varga 7,5 
— Lupu 7,5, Lunescu 8, Mateuț 8. 
Sabău 7 — Vaișcovicl 7 (min. 69 
Răducloiu 7), Cămătaru 8.

STEAUA : Lung 8 — D. Petres
cu 7, lovan 8, Belodedlcl 8, Un- 
gureanu 7 — T. Stoica 7, Rotariu 
7,5, Hagi 8, I. Dumitrescu 7 — 
Lăcătuș 7,5, Pițurcă 7 (min. 69 
Ballnt 7).

A arbitrat Ad. Porumboiu (Vas
lui) ; la linie : I. Crăciunescu 
(Rm. Vllcea) și M. Salomir (Cluj- 
Napoca).

Cartonașe galbene i I. DUMI
TRESCU, MIHĂESCU, LĂCĂTUȘ.

La „speranțe** : 1—2 (0—0).
• .11 I. . I !

desfacă experimentata apărare 
a Stelei. Dinamoviștii au și 
reușit, de altfel, să-și creeze

Constantin FIRANESCU

(Continuare In vag l—3)

In etapa a X-a a 
Campionatelor Na
ționale de baschet 
au fost înregistra
te următoarele re
zultate :

MASCULIN
I.C.E.D. C.S.Ș. 4 

BUCUREȘTI — 
DINAMO BUCU
REȘTI 87—115 
(42—62). Sala Con
strucția I.C.E.D. a 
cunoscut ieri at
mosfera frumoa
selor derbyuri ale 
baschetului bucu- 
reștean. Un pu
blic destul de nu
meros a ținut să 
participe la acest 
meci, care pro
mitea (prin pris
ma evoluțiilor 
precedente ale 
color două forma
ții) un spectacol 
sportiv atrăgător 
și o întrecere e- 
chilibrată. Prono
sticul s-a dovedit 
valabil, însă, doar 
în ceea ce pri
vește spectacolul, 
pentru că în rest 
întîlnirea a fost 
dominată perma
nent de campio
nii țării. în vervă 
deosebită, cu D 
Niculescu, M. Si- 
nevici, G. David 
șl C. Popa principali autori ai 
unei victorii categorice, deși 
adversarii lor nu au făcut e- 
conomie de energie pentru a-și 
apăra șansa. Apărarea mai 
bine organizată a elevilor lui 
Gh. Novac și V. Popa a de
terminat încă de la început 
multe intercepții (realizate in 
special de Niculescu și Si* 
nevici), precum și destrăma

Dispută aprigă pentru minge Intre Dan
Niculescu (nr. 9) și Paul Mihalcea

Foto: Eduard ENEA

rea acțiunilor ofensive ale gaz
delor, din rindul cărora s-au 
distins R. Rcisenbuch’er, V. 
Pogonaru și juniorul C. Dobre. 
Lupta sub panouri a fost a- 
prigă, dar a dat cîștig de cau
ză de cele mai multe ori lui

Dumitru STÂNCULESCU

(Continuare în oao l—‘>

Dinamovistul Șerban Popescu nu poate rata 'din această poziție...
IFazi din meciul de ieri Dinamo— Rapid 14—9)

Foto: Nicolae PROFIR

în cuplajele bucureștene ale penultimei etape duble la polo

RAPID A REUȘIT UN EGAL
merică chiar și cu... doi oameniCit de adevărat e că nici un 

joc, inclusiv de polo, nu sea
mănă cu altui s-a putut vedea 
și la cuplajele bucureștene ale 
penultimei etape duble din Di
vizia A. Fiecare din cele pa
tru echipe — fruntașele sportu
lui nostru cu mingea pe apă — 
au jucat altceva, duminică, in 
comparație cu evoluțiile lor de 
simbătă. Așa au stat lucrurile 
în partidele programate in des
chiderea: DINAMO — RAFID 
5-5 (1-8, 1-1. 1-1, *-3) șl 
14—5 (1—«, 6—1, 4—2, 1—4). In 
prima dintre ele, lidera a ra
tat e*t pentru două-trei jocuri, 
dia situații de superioritate nur 

in plus, iar portarul feroviari
lor, B. Crețe — cel mai bun 
din apă — a parat șuturile de 
penalitate executate de Hagiu 
șl E. Ionescu! Șa in asemenea 
condiții, dinamoviștii au avut 
avantaj pe tabelă, s-au văzut 
egalați la 1 in debutul repri
zei decisive, prin trei aplauda
te execuții de Ia distanță ale 
foarte activilor Abril (2) șl To- 
tolici, dar s-au desprins din 
nou la două goluri tind mai 
erau patra minute de joc. Sur
priza a venit cu patru secun
de Înainte de final, Lupesc* 
•dudod, dta sug>ertoritaie n*s-

CU DINAMO
merică un egal muncit, un re
zultat cum de mult nu au mai 
izbutit rapidiștii! Nu înainte 
însă de a se consuma 6 fază 
in care arbitrul D. Paraschives- 
cu a dictat eliminarea lui To- 
tolid, iar Hagiu a marcat, pen 
tru ca apoi să se consulte cu 
cronometrorul (acesta a arătat 
că timpul de atac pentru Dinamo 
se epuizase înaintea amintitei 
decizii) și să revină. Dumini
că, in schimb, cu S. Popescu,

Geo RAEȚCHI

(Continuare tn pag. a 4-a)



In Divizia A la hochei, etapa a X-a I Etapa a 15-a

GAZDELE ÎNVINGĂTOARE CEA DE-A DOUA Zl I
In partidele-revanșă din cea 

de a 10-a etapă a Diviziei A, 
prima grupă valorică, la ho
chei, gazdele, fără excepție, au 
ieșit învingătoare. Iată relatări 
de la cele trei meciuri :

SPORT CLUB M. CIUC — 
STEAUA BUCUREȘTI 4—2 
(3—1, 1—1, 0—0). In fața tri
bunelor din nou pline, pe pa
tinoarul din Miercurea Ciuc 
găzdele au reușit, printr-un 
joc de excepție, să obțină vic- 
tdria în fața campioanei. Elevii 
antrenorului loan Bașa au ata
cat în iureș de la primul an
gajament, au jucat combinativ 
îri atac și s-au repliat rapid 
în apărare, aplicînd bine for
mula .1 + 4“, care nu a conve 
nit oaspeților. Apărarea Stelei 
a greșit mult, pășind excesiv 
in propria treime, sub presiu
nea adversă, și a pierdut 
pucuri care, de două ori, s-au 
transformat în goluri. înainta
rea a primit pase tîrzii, ea în
săși a acționat lent, neinspirat, 
lateral sau în spatel^ porții lui 
Bartha. I. Zaharia (care a mar 
cat trei goluri in prima zi, de 
două ori arbitrul central indi- 
cîndu-1 eronat pe Gliga), Chi- 
riță și Gliga au fost din nou 
activi, dar Hălăucă, Burada, 
Dragomir și mai ales K. Antal 
au jucat șters. Primul gol (min. 
4) 1-â înscris Bartalis, simbătă 
deosebit 
lulnd un 
nușa de 
(min. 5) 
gazdelor, 
luat conducerea . _____
Bartalis, în min. 7 (în supe
rioritate) și 13, printr-un con
traatac care a surprins, ca de 
atîtea ori, apărarea Stelei. 
Stanciu a Înlocuit, în poarta 
Stelei, pe Netedu (neinspirat și 
în al doilea meci), a înscris 
Gereb (min. 26) printr-o a-cțta- 
ne personală și scorul a deve
nit 4—1. în min. 42 Gliga a 
redus din diferență (4—2), în 
superioritate. După o perioadă

de joc mai lent, in min. 50 rtt- 
mul a mai crescut, cei doi por
tari rezolvfnd cîteva situatil de 
gol.

Au arbitrat corect Gh. Taș- 
nadi — Em Both, A. Balint 
(toți din Miercurea Ciuc).

Minute de Banalizare : 10—16
Mircea COSTEA

•crie prin Bejan (min. 46) 
în luperioritate numerică

de clarvăzător, pre- 
puc respins cu mă- 

Ioniță, a egalat Geru 
pe greșeala apărării 
apoi Sport Club a 

prin acelhșj

DINAMO — PROGRESUL 
MIERCUREA CIUC 8—3 (2—0, 
2—0, 2—3). Avertizați de buna 
evoluție a oaspeților în partida 
din ajun, hocheiștii din șoseaua 
Ștefan* cel Mare au luat lucru
rile în serios încă de la în
ceput, astfel că, după cîteva 
bune ocazii ratate la poarta 
lui Szigeti, au reușit deschide
rea scorului prin Solyom (min. 
6), care a fructificat cu abili
tate o pasă a lui 
tr-un moment de 
numerică. După o 
a lui Szvitlak (P), 
inițiază un contraatac finalizat 
de Pisăru 
ma parte 
blă ocazie a_ harghitenilor, însă 
excelentul " .
ritabile minuni în poarta di- 
namoviștilor.

Repriza secundă debutează 
cu ocazii de ambele părți, me
ciul are ritm, jucîndu-se „fără 
oprirea cronometrului". Cei 
care înscriu sînt tot bucurește
nii. prin Csiki (min. 28), cu un 
șut puternic, 
oaspeții au 
foarte bune. 
Antal și din 
de două ori 
rul — nu îl pot învinge pe Gh. 
Huțan. După o bară a lui Sza
bo (P) și o imensă ocazie iro
sită de Bejan, Pisăru majorea 
ză scorul la 4—0, pe contra
atac (min 39)

Ultima treime a fost și cea 
mai disputată. După ce chiar 
în minutul inaugural I. Po- 
povici „catapultează" pucul in 
poarta oaspeților, cu un șut de 
la linia albastră, Progresul in-

5 
contra 3, Jumătate (D) finali
zează o frumoasă combinație 
cu Lukacs (min. 48), E. Antal 
trimite 
pentru 
lași E. 
dor să 
goluri, 
lui Gh. Hutan in poarta gaz
delor.

Au arbitrat I. Becze 
Szabo, A. Molnar.

Minute de Denalizare : 12—8.

pucul In transversală, 
ca în min. 56 ți 57 ace- 
Antal ți respectiv San- 
reducă diferența la trei 
profitînd de înlocuirea

Andi

T

VILARA

I
I
I
I
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a Diviziei A
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[Hs.
GREȘELI IN LANȚ ALE FUNDAȘILOR

j UNIV. CRAIOVA 
! OȚELUL

Stadion „Central" ; 
băltit ; timp noros : 
circa 1000. Șuturi : 
tă 13—4). Cornere . 
cat : Bleu (min. 36)

2 (1)
3 (3)

Pisăru, în- 
superi ori tate 
mare ratare 
bucureștenii

GALAȚI — 
GHEOR- 

7—0, 3—0). 
o apeten- 

în cea mai

(min. 11) : 2—0. Tri- 
se încheie cu o du-

Gh. Ftuțan face ve-

în continuare, 
cîteva momente 
dar Todor și E. 
nou E. Antal — 
singur cu porta-

C.S.M. DUNAREA 
C.S.M. VIITORUL 
GHENI 11—0 (1—0, 
Gazdele au prezentat 
ță deosebită de joc, ___
bună partidă a lor din actualul 
campionat. Portarul Neculiță a 
apărat excelent, iar Andrei a 
marcat un gol de o rară fru
musețe.

Marcatori: Andrei 3, Fulg» 2, 
Voican, Zapșa, Dima. B u lor ca
ri u, Munteanu, Marcu.

Au arbitrat: FI. Gubernu — 
Gh. Mîcu, V. Stănciulescu.

Minute de penalizare : 12—’V>. 
Telemac SIRIOPOL, coresp.

♦
Tn Campionatul Republican 

de juniori I, prima grupă, s-au 
mai înregistrat următoarele re
zultate: CSS M. Ciuc — CSS 
2 Constr. Galați 3—2 (1—I, 2—1, 
0—0), CSȘ Gheorgheni — CSȘ 
Triumf 13—3 (6—0, 5—2, 2 -1), 
CSȘ Gheorgheni — CSS 2 
Constr. Galati 4—2 (1—2, 1—0, 
2—0). CSȘ M. Ciuc — CSȘ 
Triumf 16—3 (7—1, 4—1, 5-1). 
CSȘ M. Ciuc — CSȘ Gheor
gheni 3—1 (0—1, 2—0, 1--0),
CSS 2 Contr. Galați — CSȘ 
Triumf 15—2 (5—0. 5—0, 5—2). 
Au arbitrat : Gh. Bălășoiu, A. 
Berze. A. Dibernard >, R. Do- 
brcscu, D. Georgescu, AL Mol
nar, V. Stănciulescu, D. Tran
dafir.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
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CAMPIONATELE DE BASCHET
(Umuire dm mo I)

C. Popa și Al. Vinereano, 
Drept urmare, Dinamo a 
June la un moment dat 
conducă cu 31 de puncte (83— 
52 în min. 28, 87—56 in min. 30) 
și doar presingul indicat de 
antrenorii M. Cîmpeanu și S. 
Rotaru a dus Ia micșorarea di
ferenței (15 puncte in minu
tele 34 și 35), după care fi
nalul a aparținut formației 
oaspete care a fructificat o 
serie de greșeli de tehnicii și 
ratări ale adversarilor. Au în
scris : Niculescu 38, David 20, 
Popa 20, Sinevici 11, V. Con
stantin 11, Vinereanu 10, Băr- 
bulcscu 3. Uglai 2, pentru în
vingători. respectiv Pogona- 
ru 28, Reisenbiichler 24, Dobrc 
14, Păsărică 2. M. lacob 3, M. 
Lazăr 7, Mădîrjac 9. Compe
tent și autoritar arbitrajul 
prestat de I. Antonescu și M. 
Oprea.

RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 
— STEAUA 78—93 (40—41)..14— 
9 (min. 7), 20—22 (min. 10), 25— 
33 (min. 13), 40—39 (min.
20), iată cîteva din sec
vențele evoluției scorului în 
repriza I a partidei, pe care 
o vedeam în continuare echili
brată și interesantă. Dar nu a 
fost așa, deoarece steliștii, a- 
vind în teren „5“-ul alcătuit 
din Cernat, Neîolițchl, Arde
lean, Cristescu și Roșnavski, au 
evoluat mai organizat șl cu 
mai multă eficiență decît pînă 
atunci, iar urmarea s-a văzut 
pe tabela de scor, diferența 
«rescind treptat și sigur în 
favoarea lor (67—49 în min.- 29). 
Apoi, antrenorii 
pe au apreciat (și bine 
făcut) că dacă 
nu mai poate 
măcar să utilizeze 
mai tineri (unii chiar juniori), 
dintre aceștia făcînd o impre
sie aparte rapidistul FI. Șer- 
bănescu. Au înscris : Arde
lean 15, Ermurache 14, Cernat
13, ' Cristescu 13, Căpușan 10, 
Netolițchi 8, Brănișteanu 8, 
Toadcr 4. Vasilică 3. Roșnav
ski 5 nentru învingători, res
pectiv M. Dumitru 16, Popovici
14, Mihai 12, Suciu 13, Șerbă- 
nescu 7, Marinache 7. Gh. Du
mitru 3, Ghiță 4, R. Popa 2. 
Arbitri : N. Constantinescu — 
Gh. Isofache.

ACADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI — FA
RUL C.S.Ș. 1 CONSTANȚA 89—84 
(51—37). Jucătorii militari au în
ceput foarte b<ne meciul, au con
dus în permanență la diferențe 
mari, pentru ca spre final să se 
relaxeze, lăsînd adversarii să se

a-
6ă

ambelor echi- 
au 

rezultatul tot 
fi schimbat, 

jucătorii

5 puncte. Au marcat: 
Braboveanu 21, Pana- 
Frumosu 9, Birsan 6,

apropie la 
Scarlat 26, 
itescu 16, _ , ___
Holt 7, Miulescu 4, respectiv Băi- 
ceanu 28, Mihăilescu 19, Moldo* 
veanu 15, Cucoș 6, Mânăilă 8, 
Tecău 2, Florea 2, Ilucă 4. Arbi
tri: I. Olaru — N. Gal. (N, AL* 
DEA).

UNIVERSITATEA METALUL 
ROȘU CLUJ-NAPOCA — ELBA 
TIMIȘOARA 93—88 (50—44). Dis
pută aprigă pentru victorie, în
tre două formații tinere, cîștiga- 
tă pe merit de studenți. Ei au 
condus cu 70—51 (min. 26), dar 
în continuare au fost „risipitori 
astfel că s-a ajuns intr-un final 
foarte echilibrat. Au înscris: Mu- 
reșan 9, Crăciun 14, Pintea 10, 
Pulbere 18, Rotaru 7, Olpretean 
19, Murășan 8, Meșter 2, Sebes- 
tien 6, respectiv Bota 20, Hie 19, 
ionescu 13, Bobrovschi 6, David 
11, Becea 14, Scaletchi 5. Arbitri: 
R. Vaida — B. Bădilă. (M. RA- 
DU-coresp.).

BALANȚA C.S.U. SIBIU — 
DINAMO I.M.P.S. ORADEA 90—85 
(41—46). Partidă foarte disputată. 
Oaspeții, mai buni in apărare, 
au condus pînă în min. 33, după 
care evoluția de excepție a lui 
Gh. Dăian și CI. Munteanu a 
permis gazdelor o victorie meri
tată, realizată în ultimele minute. 
Au 
13, 
tu 
tiv 
ră 
dor 8.
Comănită. (I.

RAMIRA BAIA MARE 
TALOTEHNICA TG. MUREȘ 98— 
101 (47—55). După cîteva capti
vant? răsturnări de scor, rezul
tatul a fost decis în min. 40. 
Au marcat : Mara 29, Florea 24, 
Ciocian 20. Natter 4, D. Dumitru 
9, Popescu 7. Cociș 5, respectiv 
Chirilă 32, Al. Takacs 24, K. Ta
kacs 19, Szep 14. V. Pascu 6, 
Albert 3, Lukacs 2, Szabo 1. Ar
bitri: FI. Baloșescu — C. Dumi- 
trache. (A. CRIȘAN-coresp.).

FEMININ
POLITEHNICA SPORTUL 

STUDENȚESC BUCUREȘTI — 
VOINȚA C.S.Ș. 2 BUCUREȘTI 
48—59 (26—22). Ambele echipe 
au evaluat sub orice critică 
(min. 9: 8—8!). Spunem aceas
ta, deoarece două formații în 
care evoluează jucătoare va
loroase nu au reușit să arate 
nimic din jocul de baschet ci, 
mai curînd. cum-... nu trebuie 
jucat. Au marcat: Mitroi 16, 
N'etolițchi 12, Petre 8, Hora 7, 
Laszlo 4, Moldovan 1, respec
tiv Ștefan 14, Borș 14, Jugăna- 
ru 11, Ciocan 10, Filip 4, Si- 
mion 3, Apostol 3. Au arbitrat: 
M. Petrescu — S. Ciobanu. (Ni- 
coleta ALDEA).

CONPREF C.S.Ș. 
STANTA — RAPID 
BUCUREȘTI 79—83 
Joc foarte disputat, 
răsturnări de scor, în 
dele au ratat nepermis 
mult. Rapidistde au jucat a-

înscris: Munteanu 23, Daian 
Palhegi 14, Herbert 13, Apos- 
8. Dancea 7, Corul 7, respec- 
Antocbi 25, șarlă 15, Nicoa- 

15. Cristea 13, GeUert 9, Fo- 
Arbitri: I. Georgiu — C. 

iONESCU-coresp.). 
--------- ME-

gresiv și, profitînd de apărarea 
slabă a constănțenoeior, s-au 
impus ta final, cîștigtad pe 
merit. Au înscris: Alioman 39, 
Simioană 19, Oprescu 12, Teo- 
dorovici 6, Coslandache 3, res
pectiv Marina 28, Pîrvan 21, 
Popa 18, Biduianu 7, Cristescu 
5, Iancu 4. Arbitri: R. Sțănciu" 
lescu — F. Barbu — -
coresp.).

CHIMISTUL C.S.Ș. RM. VIL- 
CEA — MOBILA C.S.Ș. SATU 
MAKE 101—74 (51—32). Datorită 
unui procentaj superior la arun
cările libere (90,60 la suită, fața 
de 56 la sută) și a celor de 
3 puncte (7), vîlcem-ele au obținut 
o victorie lejeră, în fața unor 
adversare care s-au străduit să 
facă față vervei deosebite a în
vingătoarelor. Au marcat : Ma
nca 41, Barbu, 29, Nițulescu 19, 
Sacerdoțeanu 6, Ionescu 3, Radu
2, Preduțoiu 2, Dumitrașcu 2, 
respectiv Szocs 35, Sz-eneș 14, 
Astelea-nu 10 Dezso 10, Fabian
3, Toth 2. Arbitri : C. Tudor —
1. Breza. (D. ROȘIANU — coresp.).

COMERȚUL TG. MUREȘ — 
CONSTRUCTORUL C.S.Ș. ARAD 
86—84 (47—43). Joe alert, în care 
mureșenoele au c >luat bine, 
conducind
Baschetbalistele din Ar.
tat 
că 
pie 
Au 
ki - 24, 
Munteanu 6, _ ,
Ileș 2, respectiv Neusatz 22, G. 
Nagy 19, R. Chepețan 18, Ciupe 
11, BIîndul 10. Laszlo 2, Weichet
2. Arbitri : M. Coldea — Al. 
Columban (C. ALBU — coresp.).

METALUL I.M.P.S. SALONTA 
CRISUL — UNIVERSITATEA 
C.S.Ș. VIITORUL CLUJ-NAPOCA 
66—88 (38—46). Campioanele 
rii au jucat foarte bine și 
atac și în apărare, obținînd vic
toria ia un scor edificator. Coș- 

Marchiș 16, Leitner 12, 
Gulyas 9 de la gazde.
Fnyedi 17, Kiss 16, 
15, Manasses 
- coresp.).
BRASOV — 
------  68—56

(C. POPA-

au 
in min. i.) cu 70—60.

au lup- 
cu ambiție, reușind i i. redu

ci in handicap și să se apro- 
în final la numai două puncte, 
înscris : Jakabfi 21, Podrac’- 

Șandor 16, M. Nagy ii, 
Bulgăr 4, B-encze 2, 

22,

getere : 
Balogh 10, 
respectiv 
Dragos 
(I. Glii ȘA

VOINȚA
PLA BUCUREȘTI 
jucat in deyans).

tă- 
tn

10.

OLIM- 
(meci

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

1 CON- 
C.S.Ș. 5 

(34—32). 
cu multe 
care gaz

de

teren moale, 
spectatori — 

20—6 (pe poar- 
: 16—1. Au roar-

GH
PESCU (min. 54), respectiv 
LEA (min. 21 și 29) și O.
PESCU (min. 40).

UNIVERSITATEA : Crișan

PO-
RA- 
PO-

__ 5 — 
Ad. Popescu 6, E. Săndoi 5, Zam
fir 5, Badea 5,5 — Gh. Popescu 6, 
Irimescu 5, Bica 5,5 — Cristescu 
5 (md<n. 46 Geolgău 7), Bîcu 6 
(min. 70 Ciurea 6), Biță 6.

OȚELUL : Călugăru 8 — Boraîi 
(min. 8 Profir 6), Anghelinei 7,5, 
Balcea 7, Gelu Popescu 7 — Bur- 
cea 7, M. Stan 7, I. Gigi 7 — Ha
lea 8, Antohi 6 (min. 27 Tănase 
6), O. Popescu 7.

A arbitrat Ș. Necșulescu (Tîrgo- 
viște) ; la linie : Cr. Teodorescu 
(Buzău) și C. Corocan (Reșița).

Cartonașe galbene ; GELU PO
PESCU.

La „speranțe* : 2—0 (1—0).
•........ . ....... ....■■■ .............

Reziultat imprevizibil pe „Cen
tralul* craiiiovean. Oțelul, care,

în etapa trecută, a „smuls" re
miza de pe teren propriu în ul
timul minut de joc, a reușit să 
cîșțige două puncte, nesperate în 
fața studenților craiovăni. Ex
plicația este foarte simplă: gre
șelile în lanț ale fundașilor cra- 
ioveni de o crasă naivitate, ca
re au plecat, uneori, in grup, 
ta atac, lăsînd descoperită apă
rarea. In aceste condiții,. găiățe- 
nil au avut puține, dar eficiente 
contraatacuri — patru la număr 
—, dintre care trei s-au soldat 
cu tot atîtea goluri. Primul a 
fost înscris fn min. 21, cînd O. 
Popescu a pătruns pe latura 
stingă, a centrat puternic, pe 
jos, șl RALEA. venit Ia întâlni
re, a reluat balonul In plasă. Au 
urmat minute de foc Ia 
lui Călugăru (sâmbătă 
inspirat), acesta scoțând 
goluri ca șl făcute, rar in mi
nutele 27 și 28 el a fost' salvat 
de bare. Biță și Gh. Popescu re- 
luînd balonul în „transversala" 
porții gălătene. Și, în loc de 1—1 
sau 2—1, un minut mai tîrziu. 
mai precis in min. 29, RALEA 
a plecat de ia centrul terenului, 
de unul singur și, din interiorul 
careului, a trimis balonul pe lin
gă Crișan. ridicind scorul Ia

poarta 
foarte 
cîteva

2—0. Dial al 
nil, neîmpd 
asemenea 
pustesc In I 
reușesc să j 
prin BICU. 
fundașilor 
o. poPEsq 
și extremul 
te formalița 
piere, învia 
Crișan.

La reluări 
cerea lui. d 
iovenilor si 
eficiente. <1 
GH. PO P EH 
cu capul, I 
Atacuri lua 
Dină la stil 
țările se ti 
face minut! 
o>ri din sitl 
în ordine, I 
(min. 63). I 
Geolgău (nj 
(min. 89) I 
mris pi 
io veni, pari 
așto; tata sl 
Otelului. I

Șl AL DOILEA ADVERSAR,
Nici terenul de joc al partidei 

F.C. Olt — F.C. Faruil n-a făcut 
excepție de la condițiiile me
teorologice ale etapei. Ne gîn- 
deam că — in asemenea condiții 
— va fi greu pentru cele două 
echiipe să ajungă cu vreun ba
lon In __ . " ; ’ ; ’ *
dar să și realizeze multe șl 
prinse faze 7’. ’’
spne lauda lor, și gazdele, și oas-' 
pețil au reușit să învingă acest 
adversar atît de aprig 1 ' Utill- 
zînd, cu precădere, pasele la se- 
mlînălțime, combatantele — șl 
mai ales F.C. Olt — au constru
it mult 2 acțiuni ofensive. Chiar 
din start, ga'zdele se instalează 
tn jumătatea de teren adversă și 
iși creează, în min. 2, o mare 
ocazie : Turcu șuteăză puternic. 
Anton este bătut, dar balonul lo
vește bara, revine in teren, C. 
Gheorghe reda și apărarea cons- 
tănțeană rezolvă situația. Trei 
minute mad tîrziu, incursiune a 
oaspeților prin M. Popa, care, de 
ia 9 metri, șutează slab și Stîn- 
gaciu reține. Se rîiau atacurile 
ta poarta Iui Anton : Turcu Su

suprafața de pedeapsă. 
........ a- 

de gol I Și, totuși.

tează violent, 
apoi Eftimie 
poartă (min.
(min. 16) și Anton respinge 
corner ; un 
portarul oaspeților intervine 
nou salutar, repetînd „parada", 
în min. 20, apărarea constănțea- 
nă este în mare dificultate : Tur
cu șutează puternic, balonul se 
îndrepta spre plasă și Tătăran, 
în disperare de cauză, comite 
henț ; penalty, execută și 
transformă RUSE.

După pauză, Turcu r ?ia puter
nic, cu capul (min. 51), pe lingă, 
iar Stîngaciu acordă corner la 
„raddnîl4* lui Petcu (min. 56). în
registrăm, în continuare, faze a- 
prinse la poarta lui Anton (min. 
57, 60 șl 74), o bună situație 
creată de T. Ivan (min. 77), în 
care nici un partener nu a urmă
rit balonul, și ocazia din min. 
80, cînd Turcu șutează, Anton 
respinge și Pistol este cit pe-a- 
ci să în.scrie. Victorie meritată 
a gazdelor.

INV
în blocajul advers, 
trimite .pe lingă 

6) ; Pistol șulează 
.' _ în 

minut mai tîrzlu. 
din

Eflimie tONESCU

I F.C. ouri
J F.C. FAR

Stadionul 
fundat ; tiu 
apoi

- marcat : 
penalty). |

F.C. OLT 
daniuc 6, M 
Ciobanu 6,3 
cu 6) — fl 
Munteanu I 
7, C. Ghed 
Popescu). I

F.C. FAR
Dumitru 6,1 
6,5 (min. 5l 
— Șt, Wte 
6), Nedelcea 
banțu 6 — I

A arbitrai 
linie : Fl. I 
Ploiești) și I

Cartonașq
RUSE. I

La „spera

UN DERBY AL EFORTULUI TO
(Urmare awi dor. 1)

situații favorabile de gol, dar 
nu le-au fructificat, fie pentru 
că portarul Lung a avut inter
venții oportune, de mare efect, 
îndeosebi după pauză, fie din 
motivul că alteori înaintașii săi 
nu și-au reglat bine tirul (Ma- 
teuț — min. 14, 42 și 68, Vai- 
șoovici — min. 25 și 47, Lupu 
— min. 50) ori au întîrziat șu
tul (cazul lui Cămătaru, la pă
trunderea sa impetuoasă din 
min. 59. cînd a și fost, de alt
fel, faultat). .

De partea cealaltă. Steaua a 
lăsat limpede impresia că l-ar 
conveni un rezultat egal și a 
evoluat în consecință. Avînd 
din nou în Iovan și Bslodedici . 
adevărați „stîlpi" ai sistemului

defenisv, echipa campioană s-a 
apărat cu multă fermitate și 
exactitate, nu de puține ori su- 
pranumeric, dar a și contraata
cat în stilul ei viguros, prin 
mingi lungi aruncate spre vîr- 
furile sale (așa cum o impu
nea și starea terenului). Și 
chiar dacă Steaua nu și-a creat 
mai multe ocazii bune de gol, 
pe lingă cele ale lui Ilagi din 
minutele 2, 17 și 30 (la ultima 
dintre ele fiind blocat în apro
pierea buturilor dinamoviste) 
acțiunile sale spre careul ad
vers s-au dovedit mai mereu 
dositul de periculoase, cu deo
sebire în ultima parte a me
ciului. Ce-i drept, steliștii au 
și trecut foarte aproape de des
chiderea scorului în min. 77, 
Cînd I. Dumitrescu a trimis ba-

VICTORIA PLEACA LA TURKU
azi. echipa

București 
De

Finlanda, 
pe 
în

în cursul zilei de 
de fotbal Victoria 
urmează să se deplaseze, 
calea aerului. în 
unde va întîlni, miercuri, 
Turun Palloseura Turku, 
meci retur contînd pentru e- 
tapa a 3-a a 
Reamintim că 
dă, disputată 
23 noiembrie, 
au cîștigat cu 
realizat de Ursu (min. 3).

Cunei U.E.F.A. 
in prima parti- 
în Capitală la 
jucătorii noștri 
1—0, prin golul

ADMINISTRAȚIA Df STAI LOTO PRONOSPORT INTORMEAlA
NUMERELE EXTRASE LA

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
loto din 4 Decembrie

FAZA I : extragerea I : 42 45 
46 73 74 31 48 76 37 33 22 12 ; 
extragerea a II-a: 53 30 29 65 36 

84 41 61 49 68 28 62 ; extragerea 
a III-a ; 69 6 48 19 29 61 13 38 
60 89 76 65 ; extragerea a IV-a: 
3 66 31 63 32 46 27 85 23 26 36 52.

FAZA A II-a : extragerea a 
V-a ; 56 4 49 77 7 20 ; extrage
rea a Vl-a : 66 46 28 54 44 39 ; 
extragerea a Vil-a : 41 30 47
62 72 64.

FOND TOTAL DE CÎȘTI- 
GURI : 1.082.623 lei.

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 4 DECEM
BRIE : 1. Cesena — Bologna
2. Como — Ascoli 2 ; 3. Lazio 
Ătalanta 2 ; 4. Milan — Lecce 
5. Napoli — Fiorentina 1 ; 
Pescara — Internazionale 2 ;
Pisa — Juventus 2 ; 8. Sampdoria — 
Roma 2 r 9. Torino — Verona x ; 
10. Bari — Genoa x ; 11. Licata 
— Udinese x ; 12. Messina — A- 
vellino 1 ; 13. Padova — Cremo- 
nese 1.

1 ;

i ; 
«.

7.

FOND TOTAL DE CÎȘTIGURI : 
2.960.852 LEI, din care 332.676 lei, 
report la categoria 1.

Simbătă seara. Victoria și-a 
încheiat intensul program de 
pregătire printr-un joc-șooală 
desfășurat pe stadionul ,,23 Au
gust", la care au luat 
toți componenții lotului, 
o indisponibilitate în 
„azuriilor", un singur 
de ordine : 
rii, obiectiv 
antrenați de Florin 
și Gheorghe 
subordona toate energiile, toa
te ambițiile. Azi și mîine, ju
cătorii Victoriei vor efectua 
alte două antrenamente, cel 
de marți urmînd a fi găzduit 
chiar de arena „Kupittaa" . din 
Turku, pe care va avea loc, in 
nocturnă, întîlnirea de miercuri. 
O ultimă informație 
Finlanda anunță că, 
temperatura scăzuse 
până la —16 grade.

înainte de a reveni cu amă
nunte, 
mîine, 
Turun 
fă șura 
condus de o brigadă 
tri din Olanda, cu 
mas la centru.

parte
Nici 

tabăra 
... _ cuvînt
obținerea califică- 
căruia fotbaliștii 

Ilalagian 
Timar îi vor

sosită din 
duminică, 
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să reamintim că meciul
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va des- 
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AU
U* CLUJ-NAPOCA 

S.C. BACĂU

MAI FOST Șl TREI BAREI

Stadion Municipal; teren _ 
dat ; timp răcoros, ploaie 
runtă ; spectatori — circa 
Șuturi : 18—9 (pe poartă : »—«). 
Cornere: 7—7. Au marcat : M 
STOICA (min. 40) și CADAR 
(min. 67), respectiv SCINTEIE 
(min. 80).

„U« CLUJ-NAPOCA : Prunea 8 
— Gherman 7 (min. 65 Blaga «), 
Poplcu 6 (min. 57 M. Popescu Ș), 
Neamțu 7, Pojar 7 — M. Stoica 7, 
Teodorescu 7.5, I. Moldovan I. 
Biro 7,5 — Cadar 7, Bănică «.

SPORT CLUB : Cîmpeanu ( — 
Penoff 6, Boreea 7, Arteni 7, An- 
drieș 6,5 — Burleanu 7, Ivanov 8 
(min. 46 Jercălău 6), Tlsmănaru 7, 
Fulga 6 (min. 59 Andronic 4) — 
Grlgoraș 7,5, Scîntele 7.

A arbitrat N. Dtnescu (Hm. Vll- 
cea) ; la linie : M. Constantines- 
cu (București) ți D. Buciuma» 
rritmdșoara).
La „speranțe* : 5—3 o -

desfun- 
mă- 
400.

Foarte puținii spectatori pre
zent 1 la meciul de pe „Muncipa- 
lul" din Cluj-Nap o ca n-au avut 
ce regreta. In ciuda terenului îm
bibat de apă, punctat de băltoa
ce, ambele formații și-au dis
putat cu ardoare șansele, furni- 
zînd o partidă cu faze de sus
pend. Evident, „U*, care confir
mă ascensiunea aa din acest fi
nal de sezon, a început jocul în 
forță și. In mkiut?le 4 șl 9 (prin 
Bănică șl, respectiv. Cadar), a 
fost foarte aproape de deschide
rea scorului. Dar oaspeții au a- 
vertizat șl ed în min. 18, prin 
Grlgoraș (ce intervenție a avut 
Neamțu la această fază de gol î), 
că au venit în orașul de pe So
meș să joace la... eîștig. Contra
atacurile lor bine concepute au 
dat mari emoții universitarilor : 
în min. 27. Prunea (care avea 
să apere senzațional în repriza 
secundă) a blocat șutul greu ex
pediat <fe Fulga. ier In min. M 
Grigoraș a ratat o mare ocazie. 
Gazdele Iși vor intensifica însă 
domtmarea. Biro va limpezi jocul 
echipei sale, acțiunile lui „U“ 
vor deveni mai periculoase șl. 
după două bune situații de gel 
risipite, tabela de scor se va mo
difies în min. 40 : Biro — aeția-

IN PRIM-PLAN, JUCĂTORII
Rapid a făcut eforturi mari. 

In final chiar disperate, pen
tru a cîștiga meciul. Vameșu 
(min. 6), Damaschin H (min. 
7) și Goanță (min. 11) au fost 
foarte aproape de gol la în
ceputul confruntării și puțini 
dintre cei prezenți în tribune 
bănuiau întorsătura pe care 
avea s-o ia partida în ultima 
Parte a primei reprize, pentru 
că, în min. 35. MUJNAI a pă
truns nestingherit 
lui Bacoș, Rada 
nit decis, Toadcr 
permis, după ce 
poartă, și foarte 
tător al tricoului_ _______ ___
Ia orădeni a finalizat o acțiu
ne personală de nota... 10 1

Din acest moment, meciul • 
devenit șl mai greu pentru e- 
chipa feroviară. Dar, la puțin 
timp de la reluare, în min. 50, 
și celălalt purtător al tricou
lui cu nr, 10, GOANȚA, și-a 
demonstrat talentul șl abilita
tea îa nn atac în forță Rurtat 
de Damaschin II și Ciolpone»,

prin zona 
n-a interve- 
a ezitat ne- 
a ieșit din 
tehnicul pur- 
cu nr. 10 de

ei reușind să-l învingă pe Blid 
ou un șut din apropiere : 
Și imediat, după numai 
minute, putea fi 2—1, ]a 
traatacul lui Damaschin 
imsă șutul foarte puternic 
acestuia a catapultat mingea 
ia numai cițiva centimetri de 
stilpul din stingă al porții oră- 
denilor. Putea fi și 1—2, dar 
Mureșan și Muj nai, din pozi
ții ideale, au reluat slab spre 
poarta lui Țoader în minutele 
63 și 78. Finalul, ca Și startul, 
i-a găsit pe giuleșteni în ca
reul dominat de Blid, Biszok, 
Bucico și Szeneș, fără să des
copere încă — prin stratul de 
zăpadă — drumul spre golul 
victoriei.

Scăpîndu-1 o singură dată 
de sub supraveghere pe cel 
mai bun Jucător al Bihorului 
(Mujnai), Rapid s-a văzut 
voită să... împartă punctele 
adversara sa într-un meci 
care toate calculele hirtlei 
erau favorabile.

Laurențiu DUMITRESCU

SIRIENII

Stadion „1 Mai- ; 
mustind de apă ;

teren alune
cos, mustind de apă ; timp cu 
lapovlță ; spectatori — sub 500. 
Șuturi i 14—4 (pe poartă : 4—0). 
Comere : 16—1.

F.C. ARGEȘ : Speriatu t — 
Volcu 0, D. Ștefan 7, Stancu 7, 
P. Tănase 6 — Bănuță 7. C. Pană 
0, Eduard 0 — D. Zamfir C
(min. 62 D. Pîrvu), Ignat 6, Vlâ- 
dolu 7.

F. C. INTER : M. Vasile 7 — 
Cotora 0, Boar 6,5, I. Ene 7,5, 
Dobrotă 6 — Laurențiu 6, M. Stă- 
nescu 0, Majaru 6 (min. tn B. Po
pescu), Jurcă • — C. Zamfir 7 
(min. N Văsîl) Cașuba 5.

A arbitrat I. Igna (Timișoara) : 
la Unle : N Voinea (București) și 
A. Gheorghe (Piatra Neamț).

Cartonașe galbene : MAJARU, 
VOICU.

La „speranțe* : 10 (1—0).

Greu să ataci, greu să te (Și) 
aperi, iniruntind o vreme „cjl- 
nească", pe un teren suprasatu
rat de apă, M de minute <Hn t* I

ETAPA A 16-a A
CEA 

a—oi i

RAHO- 
(1—0) s 

(min.

1—1. 
trei 

eon
ii, 
al

ne- 
cu 
în

59

ne derutantă pe stingă, centrare, 
și M. STOICA înscrie, de la 
5 m ; 1—0. ,

Repriza secundă avea să fie șl 
mari spectaculoasă, 
bin ți ----- --- * ~

_ . fazele fier-
___ înmulțindu-se la ambale 

porți. Iată cîteva din acestea , 
40 — la contraatacul lui 

Ti smă na.ru, Pruriea a salvat In 
corner, min. 50 — M. Stoica, după 
se l-a driblat șl pe Cîmpeanu, a 
trimis în bară ! ; min. 54 — mare 
ratare Tismănaru ; min. 55. — 
Pronea salvează, iar la șutul lui 
Grlgoraș : mta. 57, — Sclnteie, 
,,cap“ pe lingă țintă ; min. 50
— Biro șut în bară I In min. S7, 
va fi 2—0 : va Înscrie CADAR 
din centrarea iul Bănică. 
După un minut, altă bară : autor 
Sclnteie. In min. 78, M. Stoica 
va trimite, cu capul, afară. Ulti
mul gol al partidei s-a marcat 
In min. 80 — Prunea a salvat la 
șutul Iui Grigoraș și SCTNTF.TE 
a reluat, din apropiere, In pla
să : 2—1. Sport Club va forța 
egalarea. dar nu se va mai întîm- 
pla nimic plnA In final, gazdele 
elștlglnd, totuși, meritat acest joc. 
In care — trebuie «ă subliniem
— sportivitatea a fost M kiălțl- 
me.

Stelian TRANDAFIRESCU

min.

NR
RAPID
F.C. BIHOR

Stadion Giulești ;
greu, moale, cu un . __
padă ; timp cu ninsoare abunden
tă : spectatori — circa 4.000. Șu
turi : 15—4 (pe " “ “
Cornere : 13—1.
GO ANTA (min 
MUJNAI (min. 3

teren foarte 
strat de ză-

poartă : 7—3).
Au marcat :
50), respectiv

: Toader
7, Rada 6. Bacoș 6 —
6, Cîrstea 6 (min. 64

5 — MarinescuRAPID
6, Matei 
Drăghici
I. Tănase 5) Goanță 7. Vameșu 6 
(min. 46 L. Mie 6) — Damas
chin n 7, Oiolponea 7.

F.C. BIHOR : Blid 7 — Ciocan 
fi Bucico 7, Biszok 7. Baba 6 — 
Tămaș fi, Szeneș 6, N. Mureșan 6. 
Mujnai 
(Tn-im. 83 
(min. 87 Brukentha-1).
A arbitrat C. Gheorghe (Sucea

va) ; la linie : M. Nicolau (Ba
cău) și L Tărcan (Tg. Mureș).

Cartonașe galbene î GOANȚA. 
BABA, BUCICO. MUJNAI.

La „speranțe* : î—2 (0—1)

DOUĂ GOLURI Șl
91 M Morenl condițiile at

mosferice nefavorabile au in
fluențat calitatea jocului. Gaz
dele s-au acomodat mai bine 
cu terenul alunecos, practi
ced un joc cu pase scurte, 
prin care au depășit astfel de
seori apărarea adversă.

A.S.A. a început bine me
ciul, surprinzînd de cîteva ori 
apărarea echipei Flacăra prin 
pase lungi, pe aripi, obfinind 
patru cornere, rămase insă 
fără rezultat pe tabelă. Trep
tat, treptat, localnicii au pus 
stăpînire pe joc. au dominat 
perioade îndelungate, eolici- 
tîndu-1 din plin pe portarul 
Naște. Tonul ratărilor l-a dat 
Văidean, în min. 14, cînd, de 
la 10 m de poartă, cu capul, 
a șters balonul, trimițindu-1 
mult în afară., După cinci mi
nute, Dragnea l-a imitat, dnd 
a executat penaltyul acordat 
pentru piedica lui Cula la 
C. Pană, expediind mingea pe 
lingă poartă. în min. 28, Naș
te a respins cu greutate șutul 
lui Dragnea, amînînd astfel 
deschiderea scorului. Cu două 
minute înainte de pauză, a- 
părarea oaspeților a cedat pri
ma oară : C. Pană • trimis 
balonul, cu capul, in stîîpul 
drept al porții lui Naște, de 
unde a revenit în fața liniei 
de poartă, iar VĂIDEAN l-a 
introdus in plasă : 1—0.

în repriza secundă, localni
cii au reluat ofensiva asupra 
porții formației A.S.A., au ob
ținut două lovituri de colț și. 
în min. 54. au stabilit scorul 
final. în acest minut, după un 
atac prelungit, Văidean, din 
colțul drept al careului de 6 m.

MULTE RATĂRI
| FLACĂRA 2 (1) I
| A.S.A. TG. MUREȘ 0 |

Stadion Flacăra ; teren moaU, 
alunecos ; timp ploios ; specia 
tori — circa 300. Șuturi : 21—6 
(pe poartă : 13—1). Cornere: 10—4. 
Au marcat s VĂIDEAN (min 43) 
șl MARCU (min. 54).

FLACĂRA ; Zlotea 7 — Purdea 
6, Movilă 6 (min. 68 Chiriță S). 
Butufel 7, N. Stănescu 6,5 — Bel
die 7, Dragnea 7, M. Pană 7, C. 
Pană 7 — Văidean 7. Mareu 7.5 
(mln. >2 D. Sava).

A.S-A. : Naște 6,5 — Mate 6.
Jenei 6, Cula 5, Cr. Moldova» <> 
— Botezan 6,5, ErBs 6. Szanto 5 
(min. 57 C. Hie 5), Pinlea 5 — 
Maler 5, Albu 6.

A arbitrat I. Coț (Ploiești) ; ia 
linie : D. Petrescu și M. Nlcuies- 
cu (ambii ditț București).

Cartonașe galbene : MATE. 
PURDEA.

La „speranțe* : 3—4 (0—n.•.... —...
a săltat mingea peste bu
chetul de Jucători aflat in 
fața porții, _ iar MARCU. cu 
capul, a trimis-o în plasă : 
2—0. Plnă In final am mai 
consemnat alte situații irosite, 
în min. 58, Dragnea, de la 
circa 5 m de poarta părăsită 
de Naște, a ridicat balonul 
peste „transversală", pentru ca. 
după alte cinci minute, tot el. 
de la 10 m. să șuteze in bra
țele lui Naște. Deci, dominare 
categorică, multe ratări și o 
victorie pe deplin meritată » 
echipei Flacăra.

Pompiliu VINTILĂ

0 PARTIDĂ VIU DISPUTATĂ

7,5 — C. Georgescu 6 
Mandoca), V. Pop S

ȘAH ETERN**
mtcr-ul sibian s-a decis, repede, 
ta aceste condiții, asupra unei 
variante a „stilului clasic* din 
U eaJeio. Și-a îndesit rlndurile 
(uneori parcă... inzectodu-le) In 
apărare.
de 
dă___
de pe stingă, C. Pană a reluat, 
cu .
Pud oaspeților boxînd 
mls. Altă ocazie. în min. 15, Ig
nat lanslnd, din careu, o ..dia
gonală* spre colțul lung, dar un 
fundaș s-a interpus salvator. Si- 
bienii vor încerca și el contra- 
lovttura pe contraatac, ma: ta
tii in mta. 20. prin atacantul ..de 
buzunar* C. Zamfir, dar șu
tul acestuia, tot în diagonală, s-a 
dus pe lingă bara din dreapta 
feti Speriatu. Ieșit ta tntimpinare 
In min. 86. Laurențiu. a lifta- 
balonul pe o direcție de... urmă
rire ti transformare, dar er-eato- 
rta fazei s-a oprit, crezi nd că
acesta va Ieși afară. La ctaia.tă 
poartă, in min. 81. C. Pană va 
rata intercepția unei excelente 
centrări a lui Vlădota, pentru ca. 
în min. 35, Ignat singur în ca
reu. eă guteze exterior cadru lu 
porții-

mai ales după lovitura 
grație încercată dî echipa-gaz- 
in min 4, cînd. la o centrare

capul, din apropiere, porta - 
............................ In exfre-

DIVIZIEI B

5»Dominarea argeșenilor va fi . 
mai accentuată, nu și mai luci
dă. după pauză. Jocul contrarii
lor va oferi tot felul de ,,mostre 
polisportive", de la loburi ca la 
ten.ls ale ..centralilor* locali, ve- 
niți ..ia fileu", la — cel mai ade
sea — șarj? cvasi-rugbystice, 
prite mai aproape sau mai de
parte de zona de țintă. în alte 
cîteva situații, sibienii au blocat, 
prin plonjoane ca la hochei, 
șuturile trase de la marginea sau 
din mterioni careului, ca în 
min. >8 cînd I. Ene a scos în 
corner din fața porții goale, 
sau în min. 88. cînd un alt apă
rător a deviat .peste". T.n min. 
57. la un asemenea șut 
mingea a luat înăltlm 
dueîndu-se... ‘ ’
va fl — 
tru atac 
asupra 
să inten 
detenta 
Ene ca 
bian voi 
baschet) spre 
vu- Introdus pentru această tac
tică. «corul nu va f: d**srhis.

o-

. peste-, fa 
contrat*, 
și efect, 

fel plasă, dar golul 
ne drept — an-jlat nen- 
oericulos a! lui Ignat 

fundaș-jlu! care inc.-rea 
l-:3 ne linia oortll ' Cum 

Si plasamentul Iul I. 
șl a’onja oortarului si- 
rezolva și pasele (de...

„pivotul* D. Pîr-

George ROTARU

A plouat la Hunedoara 24 de 
ore. Vreme mo horită. In tribu
ne, aproximativ 200 de persoane 
(doar 50 de Mlete vîndute!). în 
ciuda acestor condiții meteorolo
gice și a anonimatului, partida 
a fost de nivel bun și extrem 
de disputată. O oră. Corvinul a 
evoluat ca în zilele sale bune, 
iar în ultimele 30 d> minute la 
cîrma jocului s-a aflat echipa 
brașoveană, dar gafele portarului 
Polgar, la primele două goluri, 
aveau să cîntărească greu în 
desfășurarea jocului. Corvinul a 
început în forță, însă scorul 
l-au deschis oaspeții, în min. 9, 
cînd Caciureac a făcut un «sla
lom* din terenul Iul, l-a pasat 
lui BARBU, care a lobat balo
nul peste Ioniță, în plasă. Re
plica gazdelor a fost promptă 
și. în min. 11. Gabor, in deose
bită vervă, a centrat bine, BAR- 
DAC s-a înălțat și a înscris cu 
capuL din 3 metri, de lingă un 
Polgar indecis. în min. 19, la 
centrarea lui Gabor, Cocan a ra
tat lovitura de cap în poziție 
favorabilă de gol; în replică, 
foarte activul Caciureac a scă
pat singur dar a șutat slab, 
duDă care. în min. 31, gazdele 
au luat conducerea; Gabor a 
șutat de la 25 m. Polgar a plon
jat spectaculos, dar (esențialul) 
a scăpat balonul și NTCȘA a în
scris din apropiere: 2—1 la pauză

La reluare. La Corvinul a in
trat ILAȘ (în locul lui Bozga) 
și, doar după 2 minute, el a 
marcat un gol spectaculos, cu 
capuL din plonjon, la cornerul 
executat de Klein. în min. 60. 
Gabor a driblat patru adversari 
si l-a pasat Iui NICȘA. care » 
trimis balonul în poarta goală. 
La 4—1 Corvinul ,-a redus mo- 
viarf-le’. ar brașovenii. tmpuRio- 
națl de noE intrați. Drăgan 81 
Avâdasei. sveau să treacă la cîr-

| CORVINUL 4 (2) |
J F.C.M. BRAȘOV 2 (1) |

Stadion Corvinul ; teren moale, 
dar destul de bun ; timp ploios • 
spectatori — circa 200. șuturi 1 

15—4 (pe poartă : 7—3). Cornere : 
6—3. Au marcat : BABDAC (min. 
11), NICȘA (min. 31 șl 60) șl ILAȘ 
(min 47), respectiv BARBU (min. 
») șl AVĂDANEI (min. 62).

CORVINUL : Ioniță 6 — Bejena- 
rtu 6. Stwdu 6, Tîrnoveanu 7, Co- 
căn 7 — Nicșa 7,5 (min. 89 Mano- 
lache), Kleln 8, Bardae 0, I. Pet- 
cu 6,5 — Gabor 8, BOzga 5 (min. 
W Ilaș 7).

F.C.M. : Polgar 4 — Andrași 5, 
Bulea 5. I. Naghi 5, I. Pîrvu 5 — 
V. Ștefan 6 (min. 61 A vădanei 7), 
E. Moldovan 6, Caciureac 7, Ci- 
gan 6 — Barbu 7, Terheș 5 (min. 
46 S. Drăgan 7).

A arbitrat M. Axentc (Arad) : 
la linie : V. Angheloiu (Bucu
rești) șl V. Curt (Constanța).

Cartonașe galbene : bozga. 
BARDAC GABOR AVADANF.I.

La„speranțe“ : 3—0 (2—Ot

ma joculu chiar să domine, sti
mulați și de excelentul gol ai iui 
AVĂDANEI (abia Intrat). care, 
tn mtn. 62, a șutat năprazme, de 
la 20 m. sub „transversală". Tn 
min. CT. 68 și 81. Caciureac a ra
tat mari ocazii, de două ori eu 
poarta goală. Corvinul a avut o 
tresărire și, ta min. 85, Polgar a 
respins șutul puternic al lui KI tin, 
iar I» mta. 83 Nicșa a reluat, cu 
capul, milimetric pe lingă bară 
(cum o mal făcuse și ta min 
53). la centrarea lui Gabor

Constantin ALEXE

(1—♦) : lw- 
D. Marin

m), V. Radu (min. 75), respec
tiv Mironaș (min. 54).

Relatări de la I. Tănăsescu, FL 
Jecheanu, V. Frîncu, 
S. Neniță, C. Burgbelea, C. 
pescu, V. Apostol și D. C-—;

A. Rotaru, 
TJ. Po- 

, Crista che.

șan! — F.C.M. Progresul Brăila 
C.S.M. Suceava — Unirea Foc
șani, Politehnica Iași — Meta.u 
Ploaeni.

TOKl L 
rev (min. 4C» 
(nun. fi;.

MINLKCL MOTBU — SPORII L 
DECEMBRIE* 1—4 (4—8) S

Suiceann (m.n.
Relatări de la

nea. Cosxixj. Gh. 
Giornoru. C. Gruxa, 
N. < oQstaatmeseu s- 
naru.

SERIA A ll-o

U- 
J 2—1 
$1 si). 
7, au-

ULTIMA ETAPA

L PETROLUL 16 10 4 2 28- 8 24
2. Gloria Bz. 16 10 0 6 27-17 20
3. „Poli* Iași 18 9 1 6 30-16 19
4. Progr. Brăila 16 9 1 6 28-17 19
5. Unirea Focș. 16 9 1 < 19-15 19
6. FEPA *74 16 7 3 6 21-17 17
7. Met. Plopenl 16 8 1 7 20-17 17
8. C.SJW. Sv. 16 7 3 6 21-18 17

9. Steaua Mizil 16 8 1 7 22-20 17
10. Ceahlăul 16 7 1 8 22-23 15
11. C. S. Botoșani 16 6 3 7 18-22 15
12. Poiana 16 6 3 7 15-21 15
13. Aripile Bc. 16 5 4 7 18-23 14
14. Șiretul 16 6 2 8 16-25 14
15. A.S.A. Expl. 16 6 1 9 17-32 13
16. C.F.R. pașc. 16 5 2 9 14-21 12
17. Delta Tulcea 16 3 5 8 16-26 11
18. Prahova 16 5 0 11 9-23 10

TUBULUI_______ ____ .___ A
(duminică 11 decembrie) ; C.F.R. 
Pașcani — Petrolul Ploiești, 
F.C.M. Delta Dinamo Tulcea — 
FEPA >74 Bîrlad. Steaua Mizll — 
Poiana Cîmplna. Ceahlăul P. 
Neamț — Șiretul Pașcani. Glo
ria Buzău — Aripile Bacău, Pra
hova C.S.U. Ploiești — A.S.A. Ex
plorări Clmpulung, C. S. Boto-

GAZ METAN MED LAȘ — JIUL 
PETROȘANI 2—0 (1—0) : Fățan 
(Tnin. M) 81 Preda tu (m.r..
METALUL MIJA — C. S. TÎR- 

GOVIȘTE 2—0 (0—0) : N. Tudor 
(min. 53) și Stoiciu (min. 85).

ELECTROPUTERE CRAIOVA — 
A. S. DROBETA TR. SEVERIN 
2—2 (2—1) : Calafeteanu (min. 15), 
Petrișor (min. 32), respectiv Mo- 
raru (min. 39). Matei (min. 61 
autogol).

F.C.M. CARACAL — META
LURGISTUL SLATINA 2—1 (0—0) : 
Gîngu (min. 47 din 11 m). Anton 
(min. 88). respectiv Popescu 
(min. 62).

CHIMIA RM. VÎLCEA — PAN
DURII TG. JIU 3—0 (1—0) : La- 
zăr (min. 43). M. Nicolae (min. 
64) și Guda (min. 84).

l.C.I.M. BRAȘOV — ELECTRO 
MUREȘ TG. MURES 2—0 (1—0) : 
Drăgan (min. 18 și 80).

METALUL MANGALIA — DA
CIA PITEȘTI 4—0 (2—0) : Ca-
rastoian (min. 5), Mihai (min. 40 
81 61>) si Sbîrcea (min. 81).

dunArea cal Arași — trac-

M. Tacit P. Vei-
Dor.clu. S. 

A. B«-ht
Gr. Jirgă-

1. CHIMIA
S. Jiul
X Elecrremure-
4. Eleetropt.
5. Tractorul
S. Pandurii

- 8. Metalurg. 
Gaz Metan

9. Dunărea
10. sp. -30 Dec.-
11. l.C.I.M. Bl.
12. FCM Caracal 
ÎS. C. S. Tgv.
14. Met. Mang.
15. Dacia Pitești
16. A.S. Drobeta
17. Met. Mija
18. Min. Motru

£ 14 
£
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ic 
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16
16
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TURULUI 
(duminică 11 decembrie) : Dacia 
Pitești — Electroputere Craiova. 
Metalurgistul Slatina — Chimia 
Rm. Vîlcea, Pandurii Tg. Jiu — 
Metalul Mangalia, A. S. Drobeta 
Tr. Severin — Gaz Metan Mediaș, 
C. S. Tîrgoviște — Minerul Mo- 
tru. Jiul Petroșani — Metalul

Mița, Sportul .34 Decembrie- — 
IC.I.M. Brașov, Eiectromureș Tg. 
Mureș — Dunărea Călărași, Trac- 

.: Brașov — F.C.M. Caracal.

SERIA A lll-o
UN1BEA ALBA IUL1A — F. C. 

MARAMUREȘ BAIA MARE 0—1 
(•—I) : D. Moldovan (mta. 9).

MIXERUL CAVNIC — ARMA
TURA ZALĂU 4—3 (3—1) : Mic
(min. 28), Irimuș (min. 30), Azoi- 
tei (mta. 43 și 58). respectiv An
ton (min. 43). Naghi (min. 52) și 
Murar (mta. 65).

AVlNTUL REGHIN — GLORIA 
BISTRIȚA 0—0.

GLORIA REȘIȚA — OLIMPIA 
SATU MARE 0—0.

CHIMICA TIRNAVEN1 — DA
CIA MECANICA ORĂȘTIE 1—2 
(0—1) : Cenan (min. 89). respec- 
■v Vesa (min. 10) și Gora» 
(mta. 83).

C.F.R. TIMISOARA — POLI
TEHNICA TIMIȘOARA 1—2 (0—1) : 
rruti (min. 88 din 11 m). res
pectiv Banu (min. 18) și China 
(min. 83).

METALUL BOCȘA — STRUN
GUL ARAD 1—0 (1—0) : -IaCUtă 
(min. 151.

U. T. ARAD — C.S.M. REȘIȚA 
2—0 (2—0) : Zab (min. 12, auto
gol) și Muhlrotb (min. 20).

A.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA
RA — A. S. PAROȘENI VUL
CAN 4—1 (1—1) i Hardt (min. 6),

Rotariu II (min. 48 din 11 m 
și min. 86), Rosenblum (min. 72), 
respectiv Păuna (min. 39).

Relatări de la I. Anghelina, M. 
Palcău, 1. Ormenișan. P. Stan,
I. Ducan, C. crețu, T. 
N. Străjan și S. Marton.

Țăranu,

1. U.T.A. 16 13 1 2 40-13 2?
2. „Poli- Tm. 16 11 3 2 37-13 25
3. Olimpia S. M. 16 9 4 3 30-14 22
4. A.S.A. Progr. M 8 3 5 27-21 19
5. Gloria B-ța 16 8 2 6 32-19 18
6. Armătura 16 8 2 6 19-19 18
7. F. C. IV*aram. 16 7 3 6 28-16 17
8. Unirea A. I. 16 7 1 8 32-27 IC
9. C.f.M. Reșița 16 1 1 8 19-21 15

10. Min. Cavnic 16 6 2 8 20-25 14
11. Strungul 16 5 4 7 14-20 14
12. Chimica 16 6 1 9 20-26 13
13. Gloria Reșița 16 6 1 9 19-34 13
14. Dacia Orăștie 16 6 1 9 13-29 13
15. C.F.R. Im. 16 5 2 9 19-24 12
16. Met. Bocșa 16 5 2 9 18-30 12
17. A.S. Paroșeni 16 5 2 9 15-29 12 x
18. Avîntul Rg. 16 3 3 10 10-32 9

ULTIMA ETAPA A TLIRULUI
(duminică 11 decembrie) : C.S.M, 
Reșița — Metalul Bocșa. Gloria 
Bistrița — C.F.R. Timișoara, 
..Poli* Timișoara — U. T. Arad, 
strungul Arad — Gloria Reșița, 
A. S. Paroșeni Vulcan — Mine
rul Cavnlc, Olimnia Satu Mare— 
A.S.A. Progresul Timișoara. Ar
mătura Za'.ău — Unirea Alba iu* 
lia, F. C. Maramureș Bala Mare — 
Chimica Ttrnăveni. Dacia Meca
nica Orăștie — Avîntul Reghin,

pent.ru
na.ru


In turul II al C.C.E. la velei masculin

VICTORIE MIMICĂ Ă tCHIPfl SIfĂUĂ
• Universitatea C.f R. Craiova (l) învinsa io ticna!

Ieri după-amiază, în sala Di
namo din Capitală, s-a desfă
șurat prima manșă a dublei 
confruntări tn cadrul turului 
II al C.C.E. la volei, între cam
pioanele masculine ale Româ
niei, Steaua București și Isra
elului, Hapoel Mateh Asher. 
Cum era de prevăzut, voleiba
liștii bucureșteni au obținut o 
victcrie netă: 3—0 (2, 7, U), 
în mai puțin de o oră de joc. 
Elevii lui G. Bartha și V. Du
mitrescu au manifestat o supe
rioritate evidentă, mal just re
flectată de primul set decît de 
celelalte două, în care campio
nii noștri au lăsat... motoarele 
la relanti.

După ce oaspeții au marcat 
(surprinzător) primii două 
puncte. Steaua s-a dezlănțuit 
și a pus capăt rapid setului I 
realizînd 15 puncte consecutiv. 
A fost o frumoasă probă de 
mobilizare totală a sextetului, 
în rîndul căruia se remarcau, 
totuși, Dascălu, prin atacuri 
necruțătoare din ambele linii și 
prin servicii puternice din să
ritură si Constantin, care in
tervenea cu precizie aproape Ia 
fiecare fază, atît în atac, cit și 
în apărare. Avantajată și de 
gabarit, echipa noastră domina 
clar lupta la fileu, cu toate că 
micuțul coordonator al oaspeți
lor, Levinzon. știa destul de 
bine lecția combinațiilor în vi
teză. Din setul secund, însă, 
steliștii s-au mai relaxat, acor- 
dînd uneori prea ușor puncte 
adversarilor care, la rîndul lor, 
au sporit eficiența în apărarea 
din linia a doua, de unde au 
recuperat multe baloane. Ast

CAMPIONI REPUBLICANI LA TENIS DE MASĂ
(Urmare din nao i> 

—11, 19, 15. 19). ajungînd în 
finală. Aici insă nu a mai re
zistat decît pe alocuri — obo
seala și-a snus în mare parte 
cuvîntul — în fața lui Călin 
Creangă, acesta din urmă cîști- 
gînd detașat cu 3—0 (10, 13, 16).

Să mai reținem două rezul
tate : V. Florea — Eug. Flores- 
cu 2—0 (15. 13) și Călin Toma 
— Simion Crisan 2—1 (14, 
—14. 14».

Așadar, dacă într-un fel sau 
altui succesul lui Călin Crean 
gă s-a înscris în cota previzi
bilului, disputa fetelor — și ea 
deosebit de pasionantă — s-a 
terminat printr-un rezultat de- 
joc anticipat. Au fost numeroa
se jocurile deosebit de frumoa
se si palpitante. încheiate, cum 
se spune, pe muchie de cuțit, 
la capătu, cărora cele mai'me
rituoase (Ucătoare au ajuns în 
finală : Otilia Brdescu și Emilia 
Ciosu, ambele de la Spartac 
Stirom C.S.Ș 1 Buc. (antrenoa- 
re. Viorica Dragu) ele lăsînd 
în urmă pe Parcurs sportive a- 
vînd, la rîndu-le, o cotă ridi
cată și un nalmares bogat: 
Kinga Lohr. Marla Alboiu, Ma
ria Bogoslov Adriana Năstase,

PENULTIMA ETAPĂ
(Urmare din oao <) 

specialist al postului, retitula- 
rizat in centru, cu Hagiu mai 
aoroaoe de valoarea sa — ca 
si echipa in general — campio
nii s-au distanțat relativ repe
de 1a patru-cinei golur Gru- 
leștenii (lipsiți de aportul lui 
Totolici) au ma, strins o s.n- 
gură dată rczultat.il. fără a 
periclita o victorie limpede, ră- 
minîndu-le doar satisfacția 
multor șuturi imparabile ale 
lui Lupesc j Au punctat Hagiu 
2+5, Ș. Ponescu 1+3, Ardelean 
1+1. Georgescu 14-1. Olaru 2. 
Rădugaau, D Balanov (D), Lu- 
pcscu 1+8. Abrii 2. Florinces- 
cu 2. Totolici 2. Crețu. Au con
dus A. Gere — bine și Di Pa- 
raschivescj — cu greșeli-

Diferite au fost, de asemenea. 
pres*aț!i!e altor iormatil ..de 
podi-im". chiar dacă succesul a 
surîs acelorași poioiști: STEA
UA — CR1ȘUL ORADEA 13—11 
(2—3, î—2. 2—1. 6—5) șj 9—8 
(2—3, 1—2, 2-2, 1—1). Bucu- 
reștenii sau arătat sîmhătă 
realmente uperiori prin apre
ciatul lor ritm ridicat de joc. 
avînd un insnirat centru. Gean
tă, șl un Angelescu care a în
cercat mereu poarta adversă. 

fel s-au creat si citeva faze 
mai lungi, care au dat culoare 
spectacolului. Cu două rezerve 
introduse în teren, sextetul 
bucureștean avea să cedeze și 
niai multe puncte în setul III, 
fiind nevoie către finalul lui să 
reintre Dascălu.

Arbitrii M. Rassis (Grecia) șl 
I. Armean u (România) au con- 
dus fără probleme echipele: 
STEAUA — Păaurețu, Constan
tin, Pentelescu. Spînu. (Pitigoi). 
Dascălu (Czedula), Șoica ; HA
POEL — S. Doron (Krameli), 
G. Doron, Lahowiscz (Eshel), 
Levinzon, Glazer. Cohen.

Aurelian BREBEANU

• VIENA (Agerpres). — La 
Viena, în prima manșă a tu
rului secund al .Cupei Cam
pionilor Europeni" la volei fe
minin. echipa Post S.V. Viena a 
întrecut cu scorul de 3—0 (15—8, 
15—11. 15—13) formația Uni
versitatea C.F.R. Craiova.

Returul va avea loc peste 
o săptămînă, la Craiova.

Restcntâ in Divizia A
MARATEX-DINAMO1-3
In sala ..Dacia* din Baia Marî 

s-a disputat ieri meciul-restan- 
tă dintre divizionarele A femini
ne Marat ax Baia Mare și Dinamo 
București. După un joc specta
culos voleibalistele bucureștene 
au cîștigat cu 3—1 (8. 8, —7, 7). 
Evidențiate : Marta Balotă, Va- 
lerica Maier și Mihaela Sasu, la 
gazde. Doina Dimofte, Cristina 
Pîrv, Dana Coșoveanu și Corina 
Holban, la oaspete. Arbitri : AL 
Ignat șl V Dușa (A. CRIȘAN, 
coresp.).

Cristina Enuleșcu, Carmen Gă- 
geatu etc.

în meciul decisiv puțini erau 
cei care nu-i acordau prima 
șansă Otiliei Bădescu și prin
tre aceștia s-a aflat și... Emilia 
Ciosu. Ea a jucat cu foarte 
multă ambiție, a adoptat cea 
mal potrivită tactică în fața 
valoroasei sale colege de club, 
nelăsîndu-i decît rareori iniția
tiva. Și a existat un moment 
de cumpănă. în setul al patru
lea, tn care a avut de trei ori 
minge de meci, reușind să o 
obțină în prelungiri după ce 
adversara sa egalase și lăsa im
presia chiar că ar putea întoar
ce rezultatul. N-a fost așa. 
Emilia Ciosu reușind victoria 
cu 3—1 (13, —15, 17, 21), o vic
torie pentru care merită într-a- 
devăr felicitări.

Să mal notăm că unul dintre 
cele mai frumoase meciuri l-au 
disputat Kinga Lohr și Maria 
Bogoslov, 2—1 (20. —15, 16). în 
care am asistat la un veritabil 
recital de „contre" șl atacuri. 
Dintre celelalte rezultate : Săn- 
dlca Calcan — Maria Losonczi
3—2 (-15, -20. 19. 19. 25), Ma
rfa Alboiu — Adriana Năstase 
3—2 (—17,-—18, 17, 17. 7). Iulia 
Rîscanu — Daniela Popovlciu 
3—2 (—16, —18 15, 17, 19),
Georgeta Cojocaru — Elena

DUBLĂ LA POLO
Iar diferența putea fi mai ma
re. tinerii stei iști irosind insă 
o seamă de ocazii (nu-i mai 
puțin adevărat că și Eonca s-a 
aflat singur cu portarul). Exact 
asa cum aveau să facă a 
doua zi -.orădeniL Aceștia au 
jucat cu regăsit aplomb, s-au 
apătat mai exact ca in ajun, 
au trecut pe lingă desprindere 
la troeoutul .sfertului* secund, 
dar ratările i-au costat: Steaua 
a egaat la 3 și a ajuns apoi 
la 6—4. Bihorenii au insistat 
iar. au refăcut echilibru! (6—6. 
7—7. 3—<?> pertro a se intra 
într-un final sub semnul im
previzibilului. Stemate a adus 
în avan‘aj ech pa din Ghencea 
în min. 22.53. dună care Co
șul — dezavantajată de unele 
decizii ale arbitrului V. Median 
(opinia eînopăriăsitS si de antre
norul federa’ A. Grințescu) — 
a irosit sune, oritătile numeri
ce, 'a Jltim.i Fejer nereușind 
să-1 învineă de pe extremă, pe 
portarul Gh. Pooescu. Imediat 
s-a auzit semnalul de încheie
re... Autorii golurilor: Ange
lescu 4 ’-3. Geambașu 2+3. 
Geantă 4 Fruth 2. Duculet, 

»te. Nuțu. L. Balanov (S)
Gordan 1-t-l Fejer 1+2 Bonea 
1+2. Costrăs, 1+2. Ratt 1 + 1.

DANIELA SILIVAȘ A DOMINAT CAMPIONATELE
INTERNAȚIONALE DE GIMNASTICĂ ALE
• MARIUS GHERMAN învingător la bară fixă
STUTTGART, 4 (prin tele- 

fon). — La Hans Martin Sleier 
Halle din localitate, aoeeași 
care va găzdui anul viitor Cam
pionatele Mondiale, s-a desfă
șurat la finele aoestei săptă- 
mîni cea de-a Vl-a ediție a 
Campionatelor internaționale de 
gimnastică ale R.F. Germania, 
devenite în acest an și așa-nu- 
mite ..premondiale"; de fapt o 
repetiție generală pentru orga

La turneul „Ring Sofia“

VICTORII ROMÂNEȘTI ÎN SFERTURILE DE FINALĂ
SOFIA (Agerpres). in sfer

turile de finală ale competiției 
internaționale de box „Ring 
Sofia", pugilistul român de ca
tegoria 'semiușoară Ion Zaha- 
ria l-a întrecut Ia puncte pe 
polonezul Adam Jablonski. în 
limitele categoriei semimijlocie 
Marcel Constantin (România) a 
obținut victoria la puncte în 
fața pugilistului bulgar Boris 
Mihailov.

Pintilie 3—2 (—18, —21, 12, 12, 
15) și Georgeta Cojocaru — 
Cristina Enuleșcu 3—1 (18, —11, 
16, 19), Bădescu — Lohr 3—0 
(11, II, 16), Ciosu — Alboiu 
3—0 (13, 21, 13) și Alboiu — 
Găgeatu 2—0 (13, 18).

în sfîrșit, cum arătam, la 
dublu mixt o victorie firească 
a . pipiului Călin Creangă, 
Otilia Bădescu, care au depă
șit în finală pe Vasile Florea 
— Maria Alboiu cu 2—0 (8, 21), 
în timp ce în semifinală cam
pionii au întrecut pe Romulus 
Revisz, Maria Bogoslov cu 2—1 
(—19, 18, 13), iar finaliștii pe 
Simion Crisan, Adriana Năstase 
cu 2—1 (—13. 14, 19).

CLASAMENTE, simplu mascu
lin : 1. Călin Creangă — campion 
republican, 2 Romulus Revisz, 
3. Vasile Florea, 4. Eugen Flo- 
rescu, 5. Călin Toma (toți trei de 
la Univ. ASA Craiova). 6. Simion 
Crișan (CSM Slnterom CIuj-Napo- 
ca) ; feminin : 1. Emilia Ciosu — 
campioană republicană, 2. otilia 
Bădescu. 3. Kinga Lohr (CSȘ 
Constr. înfrățirea Tg. Mureș), 4. 
Maria Bogoslov, 5. Maria Alboiu 
(ambele CSȘ Metalul Rm. vo
cea), 6. Carmen Găgeatu (Juven
tus Buc.) ; mixt : L C. Creangă, 
Otilia Bădescu — campioni repu
blicani, i. V Florea, Maria Albo
iu. 3. S. Crișan, Adriana Năstase 
și R. Revisz. Marla Bogoslov.

Garofeano. Pop, Făreuță. Celă
lalt arbitru (corect) a fost B. 
Băjenaru.

INDUSTRIA LINII TIMI
ȘOARA — VOINȚA CLUJ-NA- 
POCA 12—16 (3—5, 6—4, 1—4, 
2-3) și 11—2 (4-3, 2—3, 1—3,
4— 9). în prima zi, clujenii au 
dominat cu autoritate, mal ales 
în repriza a treia. In timp ce 
duminică gazdele au înotat mai 
mult si... cu folos. Au marcat: 
Ursu 5, Deșliu 4, Sterpu 2+1, 
Toth 2+1, Friedman 2+1, Lede
rer 1+1. Ivănescu 2, Ziegler 
pentru I.L.T., respectiv Colce- 
riu 6—4, Marc 4+2, Farcaș 2+1, 
Sebok 1+2, Cosmațchi 2, Sabău. 
Au arbitrat V. Goian și Gh. 
Chirculete. (C. CREȚU, coresp.).

VAGONUL ARAD — C.S.U. 
CONSTRUCȚII T.M.U.C.B. 6—14 
(1—2, 0—5, 2—4, 3—3) si
5— 16 (2—1, 0—3, 1—5, 2—7). Au 
înscris Jegariu 2+2, Brînzei 
1+2, Andrașoni 2, Marc, Urs 
pentru arădeni, Ciobăniuc 1+6, 
Staeiuc 1+4, Popa 5, Jianu 4, 
Grancearof 1+1, Chiru 2+1, 
Paolazzo 2, Ungureanu, Mușai. 
(O. BERBECARU, coresp.).

1. DINAMO 26 24 1 1 336-172 49
2. Steaua 26 22 1 3 281-174 45
3. Crîșul 26 19 1 6 300-213 39
4. Rapid 26 12 4 10 213-181 28
5. Voința 26 8 4 14 206-252 20
6. CSU-TMUCB 26 9 0 17 214-220 18
7. I.L.T. 26 4 1 21 219-337 9
8. Vagonul 26 0 0 26 166-386 0

nizatori în vederea marii com
petiții de anul viitor. Pentru a 
treia oară consecutiv, la indi
vidual compus feminin succesul 
a fost repurtat de multipla 
noastră campioană olimpică 
Daniela Silivaș, care s-a situat 
pe primul Ioc cu 39,588 p. Ea 
le-a devansat pe Svetlana Bo. 
ghinskaia (URSS) cu 39,514 p 
și Antja Wilkenloch (RDG) cu 
39.164 p. Daniela a obținut ur-

Alte rezultate : Categoria 
cocoș : Jerzi Kikonowski (Po
lonia) întrece la puncte pe 
Ivan Raicev (Bulgaria) ; cate
goria mijlocie mică : Vahit 
Magumadov (U.R.S.S.) învinge 
la puncte pe Ivailo Stoianov 
(Bulgaria). ~

TURNEUL
CAMPIONILOR 

LA TENIS
NEW YORK (Agerpres). — In 

cadrul „Turneului campionilor* la 
tenis, ce se desfășoară la „Ma
dison Square Garden* din New 
York, jucătorul cehoslovac Ivan 
Dendl l-a Întrecut sîmbătă cu 
1—4, 7—8, 8—3 pe americanul 
Andre Agassi, elvețianul Jakob 
Hlasek a dispus cu 7—3, 6—3 de 
Tim Mayotte (S.U.A.), iar vest- 
germanul Boris Becker a cîștigat 
cu 6—8, 1—0 (abandon) partida 
cu francezul Henri Leconte. Du
minică Lendl l-a învins cu 6—1, 
3—4, $—3 pe americanul Tim Ma
yotte, în timp ce suedezul Stefan 
Edberg l-a întrecut cu 6—2, 6—2 
pe compatriotul său Mats Wl- 
lander.

In semifinale : Lendl — Edberg 
și Hlasek — Becker.
• Turneul feminin de la Ade

laide a fost cîștigat de jucătoarea 
cehoslovacă Jan a Novotna, care a 
învins-o în finală cu 7—5, 6—4 pe 
coechipiera sa Jana Pospisilova. 
• Intr-o partidă demonstrativă, 
disputată la Aburn Hills (Michi
gan), Martina Navratilova a în
vins-o cu 7—5, 7—5 pe Chris
Evert.

Fetbal meridiane
• La Newcastle (Australia), tn 

meci pentru preliminariile Cam
pionatului Mondial, echipa Aus
traliei a întrecut cu scorul de 
5—1 (2—0) selecționata Insulelor 
Fiji. Golurile au fost înscrise de 
Yankok (3), Spink, Arnold, Trim
boll. respectiv Delai. In prima 
partidă, jucată in deplasare, aus
tralienii pierduseră cu 0—1.
• tn partida inaugurală a tur

neului final al „Cupei Asiei", ce 
se desfășoară la Doha (Qatar), 
selecționata Arabiei Saudlte a în
vins cu scorul de 2—0 (2—0) e- 
chipa Siriei. Golurile au fost 
marcate de Fahad Alblshi (min. 
22) și Mohammed Alsherhan 
(min. 371.
• tn etapa a 8-a a Campio

natului italian s-au înregis
trat următoarele rezultate : Cese
na — Bologna 2—0 ; Como — As- 
coM 0—1 : Lazio — Atalanta
0—1 ; A.C. Milan — Lecce 2—0 ; 
Napoli — Fiorentina 2—0 ; Pes
cara — Internazionala Milano 
0—2 ; Pisa — Juventus 1—4 ; 
Sampdoriia — A.S. Roma 0—2 ; 
Torino — Verona 1—1.

Primul’ loc în clasament este 
ocupat în continuare de Inter- 
nazlonale, cu 15 puncte, urmată 
de Napoli — 13 puncte, Sampdo- 
rla șl Juventus — cîte 11 puncte.
• Rezultate înregistrate în eta

pa a 6-a a Campionatului Bra
ziliei : Flamengo — Flumlnense 
1—0 ; Vasco da Gama — Botafo- 

go 3—0 ; Gremlo — Guarani 2—1; 
Bangu — Sao Paulo 3—4 ; Santos 
— Cruzeiro 1—3 ; Palmeiras — 
Goias 2—0 ; Corinthians — Ame
rica 3—1. In clasamentele celor 
două grupe conduc echipele Sao 
Paulo (grupa A), respectiv Co
rinthians (grupa B).
• tn etapa a 15-a a Campio

natului Portugaliei, echipa Benfi

R.F. GERMANIA
mătoarele note în cele patru 
probe: 9,738 la sărituri, 9,925 la 
paralele. 9,950 la bîmă și 9.975 
la sol. Pe locul 6 la individual 
compus s-a situat Aurelia D«- 
bre cu 38.639. în finalele pe a- 
parate de duminică seară Da
niela Silivaș s-a dovedit imba
tabilă la bîrnă (9,95) și sol (10), 
probe pe care le-a cîștigat în 
aplauzele entuziaste ale celor 
peste 7000 de spectatori, ea fi
ind singura din concurs notată 
azi cu 10! Două din finale (să
rituri și paralele) au fost cîsti- 
gate de Boghinskaia.

O frumoasă impresie a Dro- 
dus în concursul masculin cam
pionul țării noastre Marius 
Gherman, mai ales la bară fi
xă. în concursul pentru indi
vidual compus (în care s-a si
tuat pe locul 6) el a obținut în 
această probă nota maximă, iar 
în finala de duminică — nota 
cea mai mare 9.975. cu care s-a 
clasat pe locul I-

In continuare, gimnastele ro
mâne alături de alte vedVe 
ale gimnasticii mondiale, vor 
susține cîteva concursuri de
monstrative în orașe ale R.F. 
Germania.

Doru Dinu GLAVAN

PE SCURT • PE SCURT
BOX • In cadrul unei gale 

desfășurate la Londra, la catego
ria superpană pugilistul irlandez 
Barry McGuigan, fost campion 
mondial, l-a învins prin k.o. teh
nic, în repriza a 8-a pe argenti
nianul Julio Miranda.

HALTERE • In prima zi a 
Campionatelor Mondiale feminine 
de la Jakarta, sportiva chineză 
Peng Liping a cîștigat întrecerea 
de la categoria 52 kg totallzînd la 
cele două stiluri 175 kg. Pe locul 
doi s-a situat Sandra Gomez 
(Spania) — 147,500 kg.

HANDBAL O In prima zl a 
competiției masculine de la Kla
genfurt (Austria), reprezentativa 
Cehoslovaciei a întrecut cu scorul 
de 29—20 (14—10) echipa Austriei, 
iar selecționata Turciei a dispus 
cu 23—21 (12—6) de formația O- 
landei. • în cadrul tumeuluâ 
masculin de la Tbilisi, reprezen
tativa U.R.S.S. a întrecut cu sco
rul de 36—20 (16—11) formația
Poloniei.

VOLEI • La Leningrad, în 
meci tur pentru sferturile de fi
nală ale competiției masculine 
„Cupa Federației Internationale- 
echipa locală Avtomobilist a în
trecut cu scorul de 3—0 (15—12, 
15—1, 15—12) formația olandeză 
Zevenmuizen.

ca Lisabona a învins în depla
sare cu scorul de 1—0 formația 
Naclonal, în timp de F.C. Porto 
a pierdut cu 0—2 meciul disputat 
la Chaves. Alte rezultate : Spor
ting Lisabona — Maritimo 2—2 ; 
Setubal — Belenenses 2—1 ; Pe- 
naflel — Portimonense 1—0 : Fafe 
— Belra Mar 2—1 ; Amadora — 
Farense 1—0 ; Espinho — Gui
maraes 1—2 ; Boavlsta — Vlseu 
2—0 ; F.C. Braga — Leixoes 1—0. 
Lideră a clasamentului se men
ține echipa Benfica Lisabona — 
24 p, urmată de formațiile Spor
ting șl F.C. Porto — cu cîte 21 p.
• In etana a 18-a a Campiona

tului scoțian echipa Dundee Uni
ted ’ a învins In deplasare cu 1—0 
pe lidera clasamentului Glasgow 
Rangers. Alte rezultate : Aber
deen — Hamilton 1—1 ; F.C. Dun
dee — Midlothian 1—1 ; Mother- 
well — Celtic 1—3 ; Hibernian — 
St. Mirren 2—0.

tn clasament conduce Glasgow 
Rangers cu 27 puncte, urmată de 
Aberdeen 24 puncte, Dundee Uni
ted șl Celtic cu cîte 23 puricte etc.

• în derbyul Campionatului
Spaniei : Real Madrid — Atletico 
Madrid 2—1 (J. Llorente și M.
Vazquez, respectiv Manolo.).
9 în meci de pregătire pentru 

„Cupa Intercontinentală", ce va 
avea loc la 11 decembrie, la To
kio, echipa uruguayană Naclonal 
Montevideo a Învins cu scorul de 
6—1 (3—0), formația argentinlană 
San Martin de Tucuman.
• în urma unei anchete orga

nizate de ziarul italian „Tutto 
Sport* din Torino, cel mai bun 
fotbalist al tuturor timpurilor a 
fost desemnat brazilianul Edson 
Arantes do Nasclmento — Pele, 
urmat de argentinienii Alfredo dl 
Stefano șt Diego Maradona.
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