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Sîmbătă, la Cardiff, iirbîndă de răsunet a rugbyștilor tricolori

ROMÂNIA A ÎNTRECUT, PE DEPLIN 
MERITAT, ȚARA GALILOR: 15-9!

Campioanele de volei ale României

continuă cursa continentală

UNIVERSITATEA C.F.R. CRAIOVA,.
VICTORIE NETA ÎN MECIUL RETUR
Steaua i dștigat șl In deplasare cu Hapoel Mathe Asher

@ Eseu românesc pe 
de spectatori
CARDIFF (prin telefon de la 

trimisul nostra special). Ciipe 
de mare satisfacție, de Îndrep
tățită mindrie ne-au oferit 
rugbyștii noștri. Zeci de mii de 
spectatori au . aplaudat, cu 
sportivitate, la finele unui joc 
memorabil, o incontestabila în
vingătoare, care sîmbătă după- 
amiază nu a fost (cum se aș
teptau specialiștii de pretutin
deni) cîștigătoarea „bronzului" 
la C.M. ’87 și a Turneului 
celor 5 națiuni ’88 (la egalita
te cu Franța !), ci tînăra, brava 
reprezentativă a României! A- 
ceastă splendidă izbindă a 
„tricolorilor" va avea (are de 
pe acum !) un larg ecou inter
național. cum o dovedesc 
declarațiile personalităților 
sportive de prim-rang, prezen
te la med, ca și cele dinții 
comentarii apărute in presa 
britanică de duminică dimi
neața. Acest 15—9 (9—3) reușit 
de „XV“-le nostru în compania 
echipei Țării Galilor, chiar la 
ea acasă, pe celebrul Arms 
Park, Înseamnă, de drept și 
de fapt, o strălucită victorie a 
sportului cu balonul oval din 
patria noastră, fiind prima 
obținută pe terenul uneia din 
marile forțe ale rugbyukn 
mondial. De aceea, fie-ne per
mis ca, Înainte de a vă reda 
secvențele semnificative ale 
unui meci al dăruirii totale 
sub culorile naționale, să vi-i 
amintim. în ordinea posturilor, 
pe acești sportivi care au făcut 
cinste țării : Marcel Toader, 
Nicolae Răceau, Nicolac Fulina, 
Adrian Lungu, Daniel Bol dor, 
Gelu Ignat, Daniel Neaga, A- 
lexandru Rădulescu, Ion Doja, 
Floriei Murariu, Sandu Clo-

leriz ultima etapă a turului Diviziei A de fotbal

S-A ÎNCHEIAT PRIMA JUMĂTATE A CAMPIONATULUI

Arms Park ® Linia de treisferturi — aplaudată de cei 60.000
9 Continuă ascensiunea valorică constatată in meciul cu Franța

răscu, Haraiarabie Dumitraș. 
Traian Oroian, George Dumi
trescu, Gheorghe Ion, Ghear- 
ghe Leonte. împreună cu ju
cătorii merită felicitări an
trenorii Theodor Rădulescu și 
Gheorghe Nica. prof. Florentin 
Marinescu, ceilalți care s-au 
aflat lingă echipă, cu convin
gerea că toți iubitorii sportului 
românesc sint de acord că o 
merită din plin

Entuziasm antă a fost ma
niera in care s-a abordat par
tida, angajarea deplină tfin a- 
prope fiecare moment al jocu
lui, susținerea permanentă în 
teren. Iar acestea laolaltă au 
însemnat una din „cheile" me-

FILMUL
Rugbyștii tricolori au pus 

treptat, dar sigur, stăpinine pe 
joc. Așa s-a făcut că după 19 
minute spectatorilor nu le 
venea să creadă: reprezentativa 
ROMÂNIEI conducea cu 9—8 ! 
Mai întii, IGNAT a transformat 
cu siguranță lovitura de pe
deapsă (min. 13). Apoi după 9 
minute, la o repunere a gazde
lor In terenul lor, înaintașii 
noștri și-au adjudecat balonul 
care a trecut pe la Leonte și 
Neaga ; Rădulescu a -intrat" 
excelent, a urmat o aglomerare 
jucată remarcabil, Murariu a 
atacat viguros terenul de țintă 
In apropierea căruia a fost 
oprit (pe moment), coechipie
rii s-au adunat fulgerător, iar 
inepuizabilul GH. ION a Înche
iat acțiunea — eseu de toată 
frumusețea, pe care IGNAT 
l-a transformat. Galezîl au re
plicat prompt, dar rapidele lor 

ciului, insă nu augure! Pentru 
că dacă grămada a luptat din 
nou adm rabd (deși cupă 
mimai 6 minute ba pierdut pe 
Dumitraș. accidentat), de ască- 
dată Ignat a făcut, cum se 
spune, -meciul vieții", mă es- 
trele sale lovituri de pictor 
fiind aplaudate la scer.ă des
chisă ; iar el a fost secundat 
eu brio de Toader și alții taci 
In plus, am văzut pentru pri
ma oară o linie de treisferturi 
agresivă. promptă și dornică 
de a construi. o linie ce a 
izbutit să stingă — eu o 
singură excepție — iureșul de
clanșat de excelențti atacant* 
ad verși.

JOCULUI
acțiuni s-au izbit de bariera 
placajelor românești. El au 
marcat ta prima repriză doar 
din l.p. prin THORBURN, ta 
min 34.

Gm raețchi

(Continuare ta poc. a 4-a)

la „optimile" cupelor

europene lo handbal

Simbiti (Politehnica Timi
șoara) și duminici (restul e- 
chipelor), reprezentantele hand
balului nostru au abordat, prin 
partidele tur, „optimile* cupe-

CRAIOVA. 11 (prin telefon). 
Echipa feminină de volei Uni
versitatea C.F.R. Craiova, cam
pioana țării, a reușit sîmbătă 
seara. în Sala sporturilor din lo" 
calitate o victorie care a umol.it 
inimile de bucurie suporterilor 
săi. In manșa a doua a con
fruntării cu Post S.V. Viena. 
ea a reușit să se impună de o 
manieră categorică : 3—0 (7. 5. 
2). în numai 53 de minute, ca- 
lificîndu-se astfel în turul III 
al Cupei Campioanelor Europe
ne. Craiovencele si-au luat o 
revanșă strălucită asupra ad
versarelor lor. pentru infringe- 
~ea suferită la Viena cu o săp- 
tâmină in urmă, elimini nd pe 
Post S.V. la punctaveraj (77:59).

Meciul-retur a început sub 
semnul Încordării maxime atît 
ta teren cit si în tribune. For
mația oaspete a Început jocul 
foarte decisă trăgătoarele sale 
atactad furibund si. in citeva 
minute, tabela de scor consem
na un tagrijorător 0—8. Știri 
dentele cratovene au ripostat 
însă energic, desfăsurind In 
continuare un joc de toată fru
musețea. în sextet intră si Mi
rela Bojescu (deși încă insufi
cient pusă la punct cu pregăti
rea) si eampiona noastră ega
lează la 7. De aici înainte tot ce 

2 (Duculeț de la Steaua) in fața lui 2 (Gh. Rie de la Rapid), 
in partida de simbăti, cind... contraatacul aiulestenilor a avut 

ciftia de cauză. (Amănunte în pag. 2—3) Foto : Aurel D. NEAGU

SUCCESE PE TOATĂ LINIA

ALE REPREZENTANTELOR NOASTRE
lor europene. Menționind ei, 
pini la închiderea ediției, nu 
ne-a parvenit decit rezultatul 
sec al întilnirii feminine dintre 
Izmir Belediyesi fi Știința Ba
cău, să subliniem victoriile tu
turor „ambas odoarelor" hand
balului românesc, unele chiar 
la diferențe nete de scor. Cu

C.C.E. (masculin) — 

întreprinde „U“ reușește. Mo
nica Șușman joacă inteligent, 
imprevizibil. Ioana Colorant! 
realizează mingi bune de atac, 
dar și serii de puncte direct din 
serviciu. Bojescu este irezistibi
lă la blocaj si in atac (remarca
bil efortul său !). Tanța Drăgoi 
finalizează prompt, de la înălți
mea... ambiției sale. Mereu im
pulsionată de neobosita gale
rie, echipa lui Ion Consianti- 
nescu și Adrian Cotoranu se 
lansează irezistibil spre o vic
torie netă...

Arbitrii Ș. Ștefanov (Bulga
ria) și V. Chioreanu (Româ
nia) au condus formațiile s 
UNIVERSITATEA C.F.R. CRA
IOVA — Mirela Zamfir, Mo
nica Sușman, Cristina Buzilă, 
Tanța Drăgoi, Mirela Bojescu 
(Lihana Popescu), Ioana Coto- 
rann ; POST S.V. VIENA — 
Andrea Veselka, Shirley Frey, 
Martina Poltl. Sabina Mairitsch, 
Tania Zaoletalova, Lubica Mi- 
k □ so va (Ingrid Salobirt.

Modesto FERRARIN1
• Campioana masculină a 

tării noastre. Steaua București, 
a cîștigat si meciul în depla
sare cu Hapoel Mateh Asher 
(Israel) cu scorul de 3—1 (6, 
—13. 8. 3). califieîndu-se ta 
grupa semifinală a C.C.E 

toate astea, mai ales pentru 
Dinamo și Politehnica, meciu
rile retur — programate, ea fi 
celelalte la sfîrțitul acestei 
săptămtni — se anunță dificile. 
Felicitări pentru izbinzile co
mentate mai jos, succes ta 
partidele care urmează I

l.f. KOLDING (Danemarca) - STEÂDA 21-25
• Dinamo — pe locul 1, la 
golaveraj • Steaua, în
vingătoare la Tg. Mureș, 
Victoria și F.C. Bihor, ega
lități la Craiova și, res
pectiv, Cluj-Napoca ® 
Mateuț (20 goluri), Hagi 
(19) și Coraș (17), în frun
tea clasamentului „tunari
lor" • Reîntîînirea cu 
campionatul — la primă

vară

Fundașul (devenit virf de atac) 
Bacos marchează primul gol 
ai Rapidului, cu toată opoziția 

fundașului piteștean Voicu 
Foto : Eduard ENEA

REZULTATE TEHNICE CLASAMENTUL
A.S.A, Tg. Mureș - Steaua 1-5 (0-3)
Rapid - F.C. Argeș 2-0 (0-0)
„U“ Cluj-Napoca — F.C. Bihor 0-0
Sportul Studențesc
Flacăra
Corvinul
Dinamo
F.C. Olt 
Univ. Craiova

- F.C. Inter
- F.C.M. Brașov
— F.C .Farul
— Oțelul
— S.G Bacău
- Victoria

★

1-0 (1-0)
3-2 (1-0)
1-0 (0-0)
6-3 (3-2)
3-2 (1-0)
2-2 (0-1)

Meciul Victoria București — „U* Cluj.Napoca 
(restanță din etapa a XVI-a) se va juca miercuri, 
14 decembrie, Ia Cimpina.

Ciliti cronicile meciurilor in pag. 2—3

1. DINAMO
2. Steaua
3. Victoria
4. F.C. Inter
5. Corvinul
6. Flacăra
7. „U" Cluj-Nap.
8. F.C. Olt
9. F.C. Argeș

10. F.C. Bihor
11. Sp. Studențesc
12. Univ. Craiova
13. Rapid
14. Oțelul
15. S.C. Bacău
16. F.C.M. Brașov
17. F.C Farul
1B. A.S.A.

HOLDING, 11 (prin telefon, 
de la trimisul nostru special), 
în prima manșă a optimilor de 
finală la handbal masculin e- 
chipa Steaua București a ob
ținut o frumoasă victorie, în- 
trecînd în deplasare, cu 25—21 
(9—11) pe I. F. Holding, cam
pioana Danemarcei. După o 
primă repriză în care ratările 
handbaliștilor noștri s-au ținut 
lanț, elevii antrenorilor Radu 
Voina și Ștefan Birtalan au 
început partea a doua a meciu
lui în forță șl, după 11—11 în 
min. 34, nu au mai cedat ini
țiativa, obținînd în final un

succes aplaudat de publicul 
sportiv din localitate. O con
tribuție importantă la această 
victorie a avut-o portarul Tu
dor Vasile, foarte bun pe du
rata întregii partide, iar ta 
atac. Marian Dumitru, golge- 
terul meciului, care a fructi
ficat cu aplomb situațiile crea
te, suplinind în mare măsură 
pe ceiălalt „tunar", Vasile Stin
gă, ușor accidentat. Pentru 
reușita lor, jucătorii și antre-

Mihail VESA

(Continuare In vag. a 4-a)

17 16 1 0 72-16 33
17 16 1 0 62-15 33
16 9 3 4 41-29 21
17 9 2 6 24-26 20
17 8 2 7 25-36 18
17 7 3 7 30-23 17
16 6 5 5 18-23 17
17 5 7 5 17-25 17
17 6 2 9 20-23 14
17 5 4 8 15-18 14
17 6 2 9 26-35 14
17 5 4 8 27-37 14 „
17 6 2 9 18-31 14~J
17 5 4 8 21-34 14' »
17 6 1 10 33-34 13 ’
17 5 3 9 28-32 13
17 5 2 10 14-23 12- “
17 2 2 13 11—43-^6 "

Al. Vinereanu, ur
mărit de E. Toa
der (în spate) și 
S. Ardelean, va 
încerca o pătrun
dere spre coș. In 
final, Dinamo va 
ciștiga, luînd o 
primi opțiune ta 
lupta pentru titlul 
de campioană. Re
latări de la derby- 
urile campionatelor 
naționale de bas
chet, ta pag. 2—3)

Foto 5 
Aurel D. NEAGU

umol.it


Campionatele Naționale de baschet I

DINAMO (m) Șl VOINȚA (f).
I

Învingătoare in MECIURILE - DERBY
I

TOATE ATRACȚIILE FOTBALULUI
V

Cite elemente de atracție nu 
avut meciul de închidere a 

pe stadionul Di-

Divizia A, etap

MASCUUN H Eiu Mire

I
I
I
I

foarta mare la rtaa— «t .-t—c
de baschet <Un CapMaig. 1—81 
fiind — ta acest sens — Sascat =1 
tala Floreasca s-a dovedri ada- 
căpătoare față de -X zmre
al doritorilcr de a aetsc 
ceastă partidă, ceea ee 
mai petrecu: de =.u.ta 
întrecerea propr. u-z_si a 
așteptările cub aspeecti 
cu rare s-a tapcat dra i 
ptaă ta ultima m ii 'I de joc. 
precum F. al evcluze: acseutati 
de-a dreptul eapcvantă: arvetal 
calitativ al mecuhz: a Soet kssâ 
deficitar, numeroasele greșea de 
tehnica șl ratări aer. ta eee- 
cordanță eu pezititie ta ctasa- 
ment ale celor două fruntașe ale 
clasamentului și precenti-je tacă, 
terilor. Referitor la evoluția sco
rului. menționăm că ta prima re
priză s-a Înregistrat de 13 ori 
scor egal, iar ta a doua nu au 
lipsit spectaculoasele răsturnări . 
de situații. Steaua a eotxtas eu 
46-42. 48—44. K—«7. apoi • 
rtadul dinamcviștlor să ataă 
33—53 șl S3— S3, staliștil — reve
nit d au obținut <1—58, după 
care campionii au trecut dta &oc 
la conducere: CC—<1. 23—CC. to- 
trtnd ta ultimul mtaut de joc 
cu S puncte avans: <3—72. ta Mi
nutul M. ambele eetape a-aa ta- 
trecut ta greșeli. Dunamo cu a 
mal Înscris nici un punct (3, a 
pierdut si un atae pentru drpă- 
ștrea a 24 de secunde de pesesae 
a DtagX tir ie la Steaua a 
mal ta scris (aruncare de 3 punc
te) doar Cristescu (bun pe par
cursul întregii partide), ta vre
me ee Ceraat a ratat o aruncare 
dta acțiune, iar Ardelean (exce
lent ptaă atwnrt» tru a fructiSeat 
poatbititatea de a eooeretira < 
aruncări -bere, care ar fi aius 
echipei sare victoria ort măcar 
egalarea (șL ded. posibilitatea 
preiur.g-.ri: :r).

Au înscris: Niculescu 22^ Vtae- 
reanu 17. Popa 14 (acești dta ur
mă doi jucători au dominat lupta 
sub panouri). David 13. V. Con
stantin 10. Sinevici < pentru Di
namo. respectiv Ardelean 22. Er- 
muraebe 19. Cristescu ts. Brărdș- 
teanu 9. Cern-t S, Toader 4. Roț- 
navski 4. Au fost eliminați pen
tru 5 greșeli personale: Vinerea- 
nu, respectiv Toader șl Boșnavski. 
Arbitrii internaționali I. Olaru 
șl C. Dumitracbe au condus ta 
general bine, puținele greșeli 
comise fiind Inerente unei în
treceri aprig disputate șl uneori 
înctlcite. Regretabile defecțiunile 
instalației de cronometraj (veche 
șl uzată), ultima productadu-se 
chiar ta finalul jocului.

Dumitru STÂNCULESCU

Alte rezultate : Farul C.S.ș.
Constanta—Rapid C.S.Ș. 5 Bucu
rești 90—72 (50—31), Electrobanat

la Oerby-— Viril, espetac ta
Spccxzrijor ta CM>-Napoca, 

ia £așa a pesse 3 Mt âe
Kd. ecc-pa Vaasța Brașn a re- 
pznat rxxru as_; ra fcaatapei

ral eu »—a (33—St) șt eocczauă

avtod acom & Oe faci
de a cke ave .V*. fMMu «•- 
bordoaatt aued. * toet daMeae* 
1* tocc par oe <~a—- cAae. pare 
conduceau cu 3—2 (stx «». pe 
fondul uaet ap+rân bere espeĂ- 
fica tatregu reprize D. pria care 
le-ao an ar'.a; pe petuerpajde ree- 
Hrau'ia-e ale wrpnr'irr. Dar a 
cccta: ci : fapeui cl acarui gar- 
deice a fcss dereglat de absenta 
Gaortețel K_a t» ■i~n6i-nrwe:. ei 
ta: -1--se bombi pe epeeaei a»- 
ren Drag*». Drept amare, pe 
M 13—25 r~. - B J a afuCS la 
33—3» *B:r_ M». ta pc~->.u
eMeda-ee bngoăcoeeăe. aaal la- 
ebe P avtad ta Lacta Greco o 
locatoare ermvoriă. ta acein 
tisp prod _cuvi_ Berna seesn- 
dl le-a ad—s tfta aou pe v—rar-rie 
ta avactaj (35—Z; ta c-o. 3C. 
dar peste surra: dcuă Ednate 
basmesba'-vteie de la VUăeșa 
Brașov (din rtodui eărvra ae re- 
Eareă aca= șl Magda^aa ăere- 
Meș trec def—ruv La ccodusere- 
1= pofida cnae eforturi decsete- 
te. gazdele au ici pot reveal ia 
produeuvnztea oftlș-ultă. ele 
eonttautad cascada ratărilor fc- 
czwllMe. din cete aaal tevorabHe 
pesta. Iată date ed:£catoare: 33 
Ia sută la aruncările din acțiune 
(23 din 81). doar două aruncări 
de 3 puncte reușite (dta 14 în
cercări). 15 recuperări în atac., 
fără coș marcat 1

Au marcat: Dragoș 27, Manas- 
ses IC, Misăilă 8. Popa 3, Moro- 
san 2. Enyedi 1. Veres 4, Vigh 1, 
Costanașiu < pentru SU“. respec
tiv Grecu 22, * ' * — — -
8, Cașvean 4, 
5. Competent 
trajul prestat
Poenaru.

Mircea RADU — coresp.
Alte rezultate: Voința C.S.Ș. 2 

București — Metalul I.M.P.S. Sa- 
lonta Crișul 74—67 (40—28), Con
structorul C.S.Ș. Arad — Politeh
nica Sportul Studențesc Bucu
rești 76—62 (54—35), Olimpia
București — chimistul C.S.ș. Rm. 
Vîlcea 71—48 (35—25), Rapid C.S.Ș. 
5 București — Comerțul Tg. Mu
reș 97—79 (45—41), Mobila C.S.Ș. 
Satu Mare — Conpref C.S.Ș. 1 
Constanta 93—80 (47—43).

Jerebie 21, Hinda 
Menihard 9, ciccio 
șl autoritar arbi- 

de Z. Raduly și K

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I
i
I
I

a 
stagiunii de 
namo i Mai întîi, nouă goluri, 
un scor final de set de tenis 
acest 6—3. Apoi faze pe poartă, 
în cea mai mare parte la butu
rile apărate de Călugăru, cu 
zecile ! Bare, ratări din cîțiva 
metri (protagoniști : Mateuț și 
Vaișcovici). trei lovituri de pe
deapsă dictate de I. Igna, două 
ratate (sau netransformate, cum 
vreți *-o luați). A fost, zicem 
noi, o plăcută despărțire (pînă 
la primăvară)' de fotbal. Spec
tatorii n-au regretat, credem, că 
au Înfruntat gerulețul din Ca
pitală. Dinamo și-a manifestat 

ite tehnico-tacti- 
să adăugăm și 

pentru gălățeni, 
care s-aj apărat eroic, contra- 
atacînd periculos prin rapizii 
Halea, O. Popescu, Profir, toa
te cele trei goluri marcate de 
echipa de la Dunăre fiind efec
tul unor asemenea acțiuni sur
prinzătoare si decise.

doar succesiunea fa
zelor c:~. care mingea a intrat 
de scuă ori in plasele porților 
de pe Dinatnx După ur. început 
patiemie. Dinamo ți o instalare 
h jusnâtaiea adversă. Profil 
scapă (rai 8) pe aripa dreaptă, 
cdmză și RALEA saacțio- 
■ează drfeasiva gazdelor: 6—1. 
Dwă oilrtr mai tirzia. VAIȘ-

c

Moraru : 3—2. în ultimul minut 
al reprizei, Mateuț ratează o 
lovitură de la 11 m. Fizionomia 
partidei nu se schimbă; avantaj 
teritorial, șl de oțazii de mar
care, mai departe, de partea 
„alb-roșilor" și în repriza se
cundă. RĂDUCIOIU reușește să 
ridice diferența la 4—2 (min. 
52). printr-un șut plasat de la 
14 m, iar MATEUȚ, lansat în 
careul advers, marchează (min. 
65), al treilea gol al său din a- 
ceastă întîlnire : 5—2. Oaspeții 
nu renunță și RALEA șutează, 
dintr-un unghi greu, învingîn- 
du-1 pe Stelea : 5—3 (min. 67). 
Ultimul gol dinamovist și al me
ciului este semnat VAIȘCOVICI 
și a fost realizat din penalty 
(min. 73), după un fault asupra 
Iui Rednic. Dar Oțelul putea a- 
junge la 6—4 fără ratarea lo
viturii de pedeapsă (min. 77) 
— autor Profir. Vă dați seama 
cite peripeții a avut acest meci!

Eftimie IONESCU

'IIHIIIIIIIIIIIIIIIII1IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIL

CAMPIOANA ÎSI 01
7

Au fost mulți spectatori, sîm- 
bătă, pe „Municipal", la această 
partidă de încheiere a sezonu
lui, mulți dintre ei veniți spe
cial s-o vadă la lucru pe for
mația nr. 1 a fotbalului nostru. 
Receptivă la atenția care 1 se 
acordă, campioana, fără Iovan, 
Rotariu și Lăcătuș, și-a făcut, 
din start, jocul ei, o îmbinare 
armonioasă a spectaculosului cu 
rigoarea. Și, din caruselul tu
turor liniilor, în primul sfert 
al meciului, la finalizare au 
apărut, deopotrivă, vîrfurile, 
mijlocașii si ultimii apărători, 
în min. 17, de pildă, a fost rîn- 
dul lui Pițurcă să apară „în 
față", dar cînd să pivoteze a 
fost agățat de Naște, în careu, 
și penaltyul a fost transfor

SPIRITUL OFENSIV, IN PRIM-PLAN
(prin telefon), 
cele două e- 
abstracție în

T

RA

6 O)
3 m

<1 
O

MORENL 11 
De fiecare dată 
chipe au făcut 
partidele lor directe de locui 
d.sputei, dominantă fiind ma
niera tranșantă de abordare a 
jocului. Asa au stat lucrurile 
și acum, meciul derulîndu-se 
pe coordonatele obișnuite aces
tor două combatante, adepte 
aie sp-.r.’.ului ofensiv. De la în
ceput s-a jucat deschis, cu ac
țiuni in viteză, avantajul teri
torial aparținind gazdelor, însă 

situațiilor de goL dupA 
prima j 
favorabil 
mensa ocazie 
(min. 9) care 
.transversală-

C- ----3»

FLACĂRA
F.C.M. BRAȘOV

3 (1)
2 (0)

teren bun ; 
circa

m,
de des

jumătate de oră, era 
oaspeților. După 1- 

a lui Văidean 
a 

de la 
dooă

a

4 — Sabia T. Lcxpesen 7.
Rli.tzzu IX

OTELUL : Clluzâru 7 — Borali 
S, Baicea 5, elinei 6, G. Po
pescu 6 — M. S-an 6. Burcea 6 
(min. e Chebac). Profir 7, L Gigi 
< (min. 73 V. Tănase 6) — Ra. 
lea O. Popescu 6,5.

A arbitrat I. Igna; la linie: D. 
Buciuman (ambii din Timișoara) 
șl I. Vereș (Sf. Gheorghe).

Cartonase galbene: RALEA. AN- 
DONE. CALUGARU, MIHAESCU, 
ANGHELINEI.

La speranțe : 2—0 (1—0).
o i ———

COVICI ia o acțiune pe cont 
propriu și înscrie din apropiere: 
1—1. Viscreanu este Ia origi
nea atacului din care MATEUȚ 
va lua conducerea pentru e- 
chipa lui (min. 15) : 2—1. După 
alte două minute, tot MATEUȚ 
va înscrie, primind mingea de 
la Lupu, autorul unei incursi
uni spectaculoase : 3—1. Dina- 
moviștii domină dar... cei care 
modifică tabela de marcaj sînt 
gălățenii : în min. 30, PROFIR 
scapă singur din propria jumă
tate de teren și înscrie pe lingă

£3

Etapa a XlV-a (ultima) a returului Diviziei A de polo

DINAMO A CIȘTIGAT PARTIDELE DE LA ORADEA
Campionatul Diviziei A (prima 

grupă valorică) șl-a coa-:umat șl 
ultima etapă a returului, prl- ■ 
mele șase clasate după această 
fază a întrecerii urmînd, în pri
măvară, să se îniUnească In ca
drul a trei turnee care vor sta
bili ierarhia finală.

RAPID BUCUREȘTI 
VA BUCUREȘTI 12—8 
5— 2, 5—2) șl 7—13
5—4, 2—2). Iată, din 
„egalul- cu Dinamo 
penultimă a campionatului, 
pid a mai produs Încă o surpri
ză. sîmbătă, în prima partidă eu 
cea de-a doua candidată Ia titlu. 
Cert este că profitlnd din plin 
de ziua sub așteptări a porta
rului stelist Gh. Popescu și de 
cea foarte inspirată a propriului 
ultim apărător, B. Crețu (f ----
In formă, spre sCrțitul sezonu
lui). rapidlștil au reușit să rupă 
un echilibru evident pir.A ta mia. 
13,22. Atunci, In ultima repriză, 
ei au egalat Intr-un moment 
care părea mal degrabă favora- 
bi' Stelei, care se aruncase eu 
toate forțele în atac, pentru a 
„smulge' - -------- — ’
sară <n 
Golurile _ __ _____
chiar și...' imposibile de portarul 
lor din prima zi (ia 3—2 L. Cre
țu a înscris de la linia de cor
ner !) ii scosese din mină, oe 
rind. pe Geambașu și Frutb. 
principalii realizatori ai steiiștl- 
lor. Dar „sfertul" al patrulea 
începuse cu două puncte mar
cate In poarta rapidistă. tnsem- 
nînd. in fapt, o răsturnare de 
rezultat. Și totuși, abia acum, pe 
fondul ofensivei steliste, Lupescu 
(2 goluri în acest meci, din chiar 
ultimele patru !), Florincescu (2) 
li Totolici (golgeterul partidei, 
eu 4 reușite) au decis scorul fl- 
oal. în contul căruia au mai în- 
icris : L. Crețu pentru Rapid. 
Gambașu 3, Frutb 2, Geantă, 
Stemate șl Nuțu.

In meciul de ieri, Steaua tosă

— stea- 
(3-2, 1—3. 
(2—5, 0-2, 
nou, după

In etapa 
‘ ‘ Ra-

mai

victoria atît de nece- 
disputa pentru titlu, 
primite din unghiuri

a început în forță, s-a desprins 
de la mijlocul reprizei întîi tot 
mai evident, practicînd un agre
siv „om la om“ în apărare (a- 
vîndu-1 In poartă pe G. Li sac, 
mai atent) și contraatacînd ful • 
gerător. Hat-trlck-ul lui Angeles- 
cu a fost continuat cu alte go
luri de mare efect, imparabile în 
majoritate. In repriza a treia. 
Rapid a mai echilibrat jocul, dar 
tot Steaua s-a distanțat la 6 go
luri, In min. 26,36 (12—6 pentru 
echipa antrenată de Viorel Rus). 
In acel moment, s-a dictat o 
dublă eliminare (Geantă de la 
Steaua și Totolici de la Rapid). 
Cei doi jucători au mai avut insă 
ceva de împărțit după întreru
perea de rigoare,' arbitrul V. Go
lan procedind, regulamentar, la 
elxninarea definitivă fără drept 
de înlocuire a indisciplinațllor. 
După acest moment mai puțin 
sportiv, fiecare echipă a mai în
sera cile o dată, stabilind un 
scor de revanșă cu final... ne- 
socrtiv. Au marcat în acest al 
doilea meci : Fio rine eseu 4, To-

. ., Angelescu 4, 
Chețan 2, Ragea 2, 
2 și Geantă (S). Au 
Nichita și V. Golan. 

George ROTARU

toii ci X Votca (R), 
Frutb 2, 
Geambașu 
arbitrat R.

ORADEA DINAMOCRIȘUL 
BUCUREȘTI 9—10 (J—3, 3—2. 0—2. 
3—3) și S- 8 (2—3, 1—1, 1—2. 2—2). 
Ambele partide au fost extrem 
de disputate, echipa campioană 
dovedlndu -se de fiecare dată mal 
bună. In prima zi, după ce oas
peți1 au luat avantaj de două 
goluri, gazdele au încercat za
darnic egalarea, dinamoviștil re- 
plictad prompt ptaă la ultimul 
fluier al arbitrilor R. 
V Burdea. Duminică, 
s-a arătat superioară 
mul de Joc, ctștigînd 
tarile" dintre Hagiu și Gordan 
șl, respectiv. Răducanu și Fejer. , 
ceea ce a și hotărlt Invlngătoa- i 
rea. Au înscris: Fejer H-l, I

Timoc și 
Dinamo 

prin rit- 
ta „due■

Gordan 3+2, Fărcuță 2, Raț, 
Bonca și G. Indig (C), V. Șerban 
4+1, Olaru 3, Ardelean 2, Ș. Po
pescu 2, Moiceanu 1+1, Cr. Dan, 
E. Ionescu, A. Georgescu șl Ha
giu (I. GHIȘA, coresp.).

VOINȚA CLUJ-NAPOCA — 
C.S.U. CONSTRUCȚII T.M.U.C. 
BUCUREȘTt 7—8 (1—2, 0—2, 2—2, 
4—2) și 7—10 (3—3, 1—1, 1—4, 2—2). 
Victorii meritate ale bucurețte- 
nilor, foarte deciși ta ambele 
zile. Au marcat : Colceriu 2+2, 
Sebok 2+1, Sabău 1+1, Triteanu 
1+1. Marc, Iordache, Marosi (V), 
Ciobăniuc 2+3, Popa 2+2, — 
lazzo 1+2, B. Ștetănescu 2. 
ciuc 2, Jianu și Grancerof. 
bitri : V. Median șl B. Ghițan. 
(M. RADU, coresp.).

VAGONUL ARAD 
TRIA 
a—3. î—î, s—t, s—o 
(2—3. 4—4, 3—3, 1—5). 
NAILA. coresp.).
1. DINAMO
2. Steaua
3. Crișul
4. Rapid
5. CSUTMUCB
6. Voința
7. I.L.T.
8. Vagonul

Fao- 
Sra-
Ar-

INDUS- 
L1NII TIMIȘOARA 13—14 

șl 18—18 
(Gh. MOR-

28 26
28
28
28
28
28
28
28

23 
19 
13 
U
8
6 
0

1 
1
1
4 
0
4
1 
0

I 354-187 53
4
8

II
17
16
21
28

30203 
315-231 
232-202 
232-234 
220-270 
251-360
189-418

47
39
30
22
20
13

0

lOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• NUMERELE EXTRASE LA 

TRAGEREA EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES DIN 11 DE
CEMBRIE. FAZA I. Extragerea 
I; 19 35 5 45 27 1 25 21; extra
gerea a Ii-a: 38 28 2S 2 23 8 20 
15; extragerea a III-a: 36 2 8 
12 1 22 41 23; FAZA A II-a. 
Extragerea a IV-a: 1 14 27 43 
5 37; extragerea a V-a: 10 5 
30 24 18 35; extragerea a Vl-a: 
36 31 45 25 30 1 FOND TOTAL 
DE CIȘTIGURI: 930 939 LEI.

mat ci 
sat, ci 
golgete 
de a 
portul 
arierga 
și Szat 
lucru : 
puțin i 
s-a du: 
înscrise 
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ȚURCy 
tor dir 
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a puți 
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Jocu: 
după p 
CA a 
șnur 1 
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înscris 
necruț 
Ionul
în mii

Stadion Flacăra ; 
timp însorit : spectatori — 
2 000. Șuturi : 16—14 (pe poartă : 
8—8). Cornere: 9—5. Au marcat: 
DRAGNEA (min. 44 din 11 m), 
BUCUR (min. 47 — autogol) și 
VAIDEAN (min. 78), respectiv 
BARBU (min. 84 din 11 m) șl 
E. MOLDOVAN (min. 87).

FLACARA : Zlotea 6,5 — Pur- 
dea 6, Movilă 6, Butufei 7, M. 
Pană 6 — Beldie 7, Dragnea 7,5, 
C. Pană 7. Marcu 6 (min. 74 
Stere 6) — Văidean 7, Chiriță 5 
(min. 46 D. Sava 6).

F.CJfl. BRAȘOV î Șanta 6 — V. 
Ștefan 6, E. Moldovan 7, Pătru 6, 
L Pirvu 6,5 — N. Bucur 4 (min. 
52 Petruș 6). Drăgan 6 (min. 76 
A vădanei) Gher-*u 6, Barbu 7 — 
Cigaa 6.5,

Ă arbitrat M. 
la Hnie : N. Voinea (ambii 
București) și A. Gheorghe 
Neamț)

Cartonașe galbene : E. MOLDO
VAN. CIGAN.

La speranțe : 3—2 (2—0).
• ni ■' —

are perioade de echilibru, se 
acționează «fără gardă“ în cău
tarea golului. Și vom consemna 
încă trei asemenea reușite. în 
min. 78 înscrie VAIDEAN (13 
o nouă ideală pasă a lui Drag
nea). F.C.M.-ui sprintează in 
final, mareînd de două ori, mai 
întîi prin BARBU (min. 84) 
cînd a transformat lovitura de 
Ia 11 m dictată pentru faultul 
comis de M. Pană asupra lui 
Andrași, apoi prin E. MOLDO
VAN (min. 87 — reluare cu 
capul Ia centrarea Iui V. Ște
fan). Cinci goluri într-o parti
dă .........................
fost

JOC
CLU. 

lefon). 
terenul 
bliculu 
și sp£ 
ține « 
de ■ 
acej 
riști 
ceva ; 
acțiuni 
ma reț 
de vi; 
pentru 
poarta 
runcatt 
careul

șii oră 
din m: 
dovedit 
întilnir 
tura s: 
ținta, 
s-au d 
contraa 
în mir 
gă des 
Mu j nai 
a pătrr 
să șut: 
a nim<

DupS 
joc m 
inoepu 
mult . ■ 
rioadl 
după’ 
în zec 
lui I. 
turi î 
s-au a 
destrăr 
Chiar

Văidean 
șutat peste 

i numai 8 
posibilități 

scorului in 
>r: Drăgan

voleu reținut cu 
Zlotea) și Pirvu 

ut slab din mar- 
mic). Ultimul 
reprizei o gâ- 
mult mai pre- 
adversă, însă

contul brașoveni 
(min. 13 
difîcu 
(min.
ginea 
sfert 
sește 
zentă 
jucătorii ei se precipită, șutu
rile fiind lipsite de precizia 
necesară. Abia in min. 44 asis
tăm Ia modificarea tabelei de 
marcaj, cînd DRAGNEA a 
transformat penaltyul acordat 
pentru hențul comis în careu 
de E. Moldovan.

Imediat după reluare, min. 
47, scorul se modifică din nou, 
la centrarea lui Văidean de pe 
partea stingă BUCUR îl... iny 
vinge pe Șanta cu un violent și 
plasat șut de la 10 m! Un au
togol de antologie, care însă 
nu-i descurajează pe oaspeți, 
ei continuînd să fie la fel de 
îndrăzneți în ofensivă. Partida

ate de
7 — și 
careului 

orâ al 
răra 

treimea

de 
pe FI 
in

Andrași 6. 
Constantinescu ; 

din 
CP.

în care spiritul ofensiv a 
in prim-plan.

Adrian VASILESCU

FINAL CU LOVITURI DE PEDEAPSĂ
SCORN1CEȘTI,, 11 (prin te

lefon). Partidă frumoasă între 
două echipe cu bune rezultate 
în etapa precedentă: F.C. Olt 
0—0 la Galați, S.C. Bacău, a- 
casă, 6—0 cu Universitatea 
Craiova. Terenul (foarte bun 
pentru acest sfîrșit de sezon) 
și timpul (după multe ore de 
ceață, soarele a apărut brusc 
la ora prînzului) au îndemnat 
jucătorii să... joace, și marile 
ocazii n-au întîrziat încă din 
primele minute, firește cele 
mai multe dintre ele ia poarta 
lui Cimpeanu. Dar, pe rînd, C. 
Gheorghe (min. 3), Turcu (min. 
5) și Mihali (min. 10) au ratat, 
în min. 20 însă, la al doilea 
corner al gazdelor executat de 
Pistol de pe stingă, C. Gheor- 
ghe a preluat pînă în mijlocul 
careului, de unde TURCU a 
reluat din plonjon, spectaculos, 
trimițînd balonul Ia „vinciul" 
porții băcăuane. Oaspeții au 
acuzat șocul, au continuat să 
temporizeze fără să forțeze în
să în atac, și, în consecință, 
tot în careul lui Borcea și Ar- 
teni s-au derulat fazele clare 
de gol. Numai că, C. Gheorghe 
(min. 30), Pistol (min. 31), Tur
cu (min. 35 și 42) și Bogdaniuc 
(min. 43) nu l-au mai putut în
vinge pe Cimpeanu, deși s-au 
aflat în poziții ideale.

Tresărire de orgoliu a
căuanilor în primele minute de

F.C. OLT 
S.C. BACĂU

3 (i)
2 (0)

bă-

• REZULTATELE CON
CURSULUI PRONOSPORT DIN 
11 DECEMBRIE: 1. Ascoli - 
Cesena X; 2. Ataianta — Pisa 
1; 3. Bologna — Torino 1; 4. 
Fiorentina — Pescara 1; 5. Ve
rona — Napoli 2; 6. Juventus
— Sampdoria X; 7. Lecce — 
Lazio 1; 8. Milan — Inter 2; 
9. Roma — Como 1; 10. Ancona
— Catanzaro X; 11. Cosenza — 
Licata 
X; 13. 
FOND 
GURI:
500 000 lei, report la categoria 1.

1; 12. Taranto — Bari 
Reggina — Parma 2. 
TOTAL DE C1ȘTI-

3 653 950 LEI, din care

I
Stadion „Viitorul"; teren bun; 

timp frumos, dar reoe. Specta
tori — circa 2 000. Șuturi ; 29—9 
(pe poartă : 16—3). Cornere : 9—2. 
Au marcat : TUBCU (min. 20), 
EFTIMIE (min. 54 șl min, 72 —
ultimul din penalty), respectiv 
TTSMANARU (min. 48) și BUK- 
LEANU (min. 82 din penalty).

F.C, OLT : stîngaeiu 5 — Bog
daniuc 5 (min. 60 M. Popescu 
7), Minau 6, v. Popa 6, O. ciobanu 
5 — D. Munteanu 7. Pistol 7. C. 
Gheorghe 6 (min. 46 M. Ene 6), 
Eftimie 8 — Turcu 7. Ruse 6.

S.C, BACĂU : Cimpeanu 6 — 
Penoff 5, Burcea 6. Arieni 6, Clu- 
din 5 (min. 85 Costinescu) — Bur- 
leanu 6, Fîșlc 5 (min. 46 Andries 
5), Tismănaru 7, Jercălău 6 — 
Grigoraș 5, Seînteie 5.

A arbitrat V. Curt (Constanța); 
Ia linie : D. Petrescu și M. Nl- 
culescu (ambii București).

Cartonașe galbene : D. MUN
TEANU.

La speranțe : 5—0 (1—01
• i

după pauză, eu TISMANARU 
în prim-plan. Mai întîi (min. 
47), el a ratat o imensă oca
zie, dar după numai un minut 
a plecat din terenul propriu, a 
trecut și de Stîngaeiu (mult 
ieșit) și de la circa 30 m a tri
mis în poarta goală. Replica 
promptă a Oltului a venit tot 
de la jucătorul cu nr- 10, EF
TIMIE. care și el, după două 
uriașe ratări (min. 49 și 53), în 
min. 54 a intrat decis în careu 
l-a driblat și pe Cimpeanu Și 
și-a adus din nou echipa în a- 
vantaj. Ultimele două goluri 
s-au înscris din lovituri de la 
11 metri. în min. 72, Ciudin l-a 
faultat în suprafața de pedeap
să pe M. Popescu și EFTIMIE 
a transformat impecabil. După 
zece minute (și o ratare mo
numentală a lui Seînteie), Popa 
l-a „agățat" în careu pe Tis
mănaru și BURLEANU a trans
format și el. cu precizie, pe
nal tyul.

Laurențiu DUMITRESCU
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S-A CUNOSCUT LIPSA APĂRĂTORILOR

CARTEA DE VIZITĂ
HAGI, lân

ii cursa de
strădaniei 

Ire’e cu o- 
r-<lipsită in 
Li lui Jenei 
reuși mare 

are, în mai 
pute Steaua 
lie golurilor 
CA (șut cu 
l 32) și PI- 
pată înșelă- 
II, la coiful 

O singură 
k-iză, A.S.A. 
careul ad- 
n. 31, la ba
le de Bote- 
n, puțin la- 
la intervenit

Isi aspect șl 
55, PIȚUR- 

leombinație- 
n-Hagi (ge- 
I bună pozi- 
10 PENA a 
I CU un șut 
I așezat ba- 
ISpre final, 
le vor apla-

I A.S.A. 1 (0) I
J STEAUA 5 (3) I

Stadion Municipal ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
10 000 Șuturi : 11—25 (pe , poartă: 
3—15). Cornere : 3—10. Au marcat: 
HAGI (mln. 17 din llm), T. 
STOICA (min. 32), PIȚURCA 
(min. 36 și 55) și PENA (min. 
70). respectiv A. STOICA (mln. 
79).

A.S.A. : Naște 6 — Cr. Moldo
van 6, Szocs 6, Ciulea 6, Fodor 
6 — L. Moldovan 6, Eros 6 (min. 
70 T. Gabor 6), Botezan 6,5, Szan- 
to 6 — Maier 6,5, Albu 5 (min. 
58 A. Stoica 7).

STEAUA : Lung 8 — D. Pe
trescu 8, Bumbescu 8, Belodedici 
8, Ungureanu 8 — Bălan 8 (min. 
53 Măstăcan 7), T. Stoica 8, Hagl 
8, I. Dumitrescu 8 (min. 46 Ba- 
llnt 7) — Pena 8, Pițurcă 8.

A arbitrat Al. MustSțea (Pitești) : 
la linie : C. Gheorghe (Suceava) 
și I. Danciu (Petroșani).

La speranțe : 0—0 ; 4—3 după 
n m.
uda golul lui A. STOICA, o re
luare, cu capul, din careul 
mic, Ia ccn-trarea debutantului 
T. Gabor.

Gheorghe NICOLAESCU

T, REZULTAT ECHITABIL
l (prin ie
de starea 
oferit pu- 

livel tehnic

CRAIOVA, 11 (prin telefon).
Cronică ce nu poate începe 
fără a înscrie mai întâi absen
țele de marcă din ambele e 
chipe: Irimescu, E. Săndoi (pen
tru cartonașe galbene), Zamfir, 
Mănăilă, Bîcu (accidentați) — 
la Universitatea; Nițu, C. Solo
mon, Zare (accidentați) — la 
Victoria, absențe ce au „dete- 
riorat", în principal, defensiva 
ambelor combatante. Și poate 
această realitate a influențat 
desfășurarea primei reprize. 
Victoria a acționat strîns In a- 
părare pentru a nu permite un 
eventual iureș craiovean. Uni
versitatea încerca să se avînte, 
însă Gh. Popescu se retrăgea 
mereu în apărare pentru a-și 
ajuta coechipierii. Deci joc de 
mijloc de ambele părți, cu multă 
atenție pentru faza de apărare, 
cu puține faze de poartă sau 
șuturi periculoase. Victoria, 
„mai tehnică" a reușit prima 
să-și asigure un avantaj. După 
o „bară" a lui Mirea (min. 9) a 
urmat, în min. 16, golul oaspe
ților. A centrat Cojocaru și 
CORAȘ. prezent unde trebuia, 
a trimis balonul, cu capul, sub 
bară, 0—1!

La reluare, după numai două 
minute, la o lovitură liberă, 
Ciurea trimite scurt la P. BA
DEA, care printr-o „bombă* 
pune mingea la „vînelu*: 1—L 
Bucurie mare, care lansează

■_ echipa craioveanâ spre poarta 
bucureșteană. în min. 58, Vic
toria iese în atac și, după cite-

( UNIVERSITATEA 2 (0)
VICTORIA 2 (1> |

Stadion „Central- ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — cir
ca 6 000. Șuturi : 13—8 (pe poar
tă : 7—4). Cornere : 5—5. Au mar
cat : P. BADEA (mln. 47). BICA 
(min. 86). respectiv CORAȘ (min. 
16). LAIȘ (min. 58).

UNIVERSITATEA : Crlșan 5
(m:n. 46 Dumitru 5) — Cristescu 
6. Cărbunaru 6. Ad. Popescu 7. 
Blca 7 — Gh Popescu 7.5. Geol- 
gău 6. p. Badea 7. Ciurea I — 
Pigulea n 5 (mln. 74 Clorolanu 
«>. Biți 7.

VICTORIA : Pavel 6 — St. Bă
lan 6 Urau 7.5. Mirea 7.5. To- 
pollnscw 6 — Colocaru 7. D. Da
niel 6, Ursea 6.3. Culcear 5 (mln. 
46 Lais T) — Dama rabin I 5 (mln. 
74 Ulesan si. Coras 6.

A arbitra; I. Criciunescu (Rm. 
vîlcea) ; la linie : Gr. Ma cavei 
(Deva) șl M. Salomlr (Claj-Na
poca).

Cartonașe galbene : CARBU-
NARU. TOPOLINSCHL CORAȘ 
P. BADEA.

La speranțe : J—9 (l—O.
• ■

va pase scurte, LAIȘ înscrie, 
din apropiere: 1—2. Din acest 
moment craiovenii asaltează 
poarta lui Pavel, dar nu au e- 
fltiență, mai ales că Mirea ți 
Uren hip’ă niște lei*. După 
ce t (min. 85) ratează o 
mare ocazie, șut peste Sară. 
Universitatea reușește să ega
leze. In min. 86. BICA trimite, 
de la 16 m, mingea in plasa 
porții Iui Pavel: 2—2.

Modesto FERRARIN1
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I
„U* CLUJ-NAPOCA 0
F.C. BIHOR 0

Stadion „Municipal* ; teren a- 
coperit cu zăpadă ; timp inch!a 
șl rece ; spectatori — circa 3 000. 
Șuturi : 12—5 (pe poartă : 6—3). 
Cornere : 15—3.

„U“ CLUJ-NAPOCA : Prunea 7 
— Gherman 6, Neamțu 7, Doboș 
7, Pojar 6 — 1. Moldovan 3, M. 
Stoica 5 (mln. 74 Poplcu 6), Ad. 
Teodorescu 6,5, Biro 6 — Cadar 6, 
Bănică 5.

F.C. BIHOR : Blid 7,5 — Ciocan 
6, Bucico 7, Biszok 7, Baba 5 
— Tămaș 7, Mandoca 5, Mujnal 
6,5 — Szenes 7, C. Georgescu 6 
(min. 86 Bereczki), V. Pop 6.

A arbitrat J. Grama ; la linie : 
V. Alexandru (ambii București) 
și M. Axente (Arad).

Cartonașe galbene : I. MOLDO
VAN, POJAR, NEAMȚU, BABA. 
Cartonașe roșii : I. MOLDOVAN 
(mln 75).

La speranțe : 2—0 (0—0).
• i ■■

tensive ale oaspeților au fost, 
totuși, străpunse, portarul Blid 
a intervenit cu brio, cum a fă
cu t-o, mai ales in min. 50 (la 
oentrarea-șut a lui Cadar), min. 
58 (la șutul lui Teodorescu) și 
min. 73 (la lovitura de cap a 
lui Doboș). Mai rare în aceas
tă a doua repriză, contraatacu
rile orădene au dat. totuși, u- 
neori, emoții publicului, cum a 
fost cazul, mai ales, la cel din 
min. 78, în situație de doi con
tra unu, cînd Georgescu, pă
truns în careul advers, a fost 
deposedat în ultimul moment 
Rezultat echitabil, deci, !ntr-un 
meci dîrz disputat pe alocuri 
și cu destule asprimi.

BACOS ÎNCĂLZEȘTE „TRIBUNELE"

Constantin FIRANESCU

, DAR MERITAT

Din nou emoții, multe emoții 
în GiuJești I Ieri, in fața unui 
adversar care știe atit de bine 
lecția apărării — și care pen
tru moment a lăsat impresia 
că a uitat-o pe cea a contra
atacului —, „alb-vișiniii" au 
făcut o partidă bună, jocul le-a 
„ieșit", însă numai pînă in 
preajma careului advess. Aco
lo, precipitarea și neșansa 
și-au dat mina, astfel că tabela 
de marcaj, în pofida nenumă
ratelor posibilități de a se în
scrie, avea eă rămînă neschim
bată aproape o oră de joc. 
„Serialul" ratărilor este deschis 
de Goanță, în min. 1, cînd, 
singur cu Speriatu, nu-1 poate 
învinge pe goal-keeperul pi- 
teștean, pentru ca, în min. 16, 
splendida „foarfecă" a lui Dră- 
ghici să treacă de puțin pe 
lîngă bară, tn min. 25, o com
binație Augustin — L. Die îl 
aduce pe ultimul la 12 m de 
buturile oaspeților, dar șutul 
acestuia nu are precizie. Pes
te mimai două minute, același 
L. Die se află din nou In fața 
golului, dar Speriatu, care s-a 
dovedit un adevărat „înger pă
zitor", are un reflex de rile 
mari. în min. 37, L. Ilie lo- 
bează cu capul peste portarul 
oaspeților, poarta es^e goală, 
dar, ca din pămint, apare Pîr- 
vu, care înlătură pericolul. Și 
eint, vă asigurăm, numai o 
parte din sumedenia de ocazii.

După reluare, „scenariu" ne
schimbat, cu o modificare în 
distribuțiile giulețtene: BACOȘ,

I RAPID 2 (0) I
I F.C. ARGEȘ 0

Stadion Gluleștl; teren înghețat; 
timp friguros ; spectatori — cir
ca 8 000. Șuturi : 26—7 (pe poartă • 
14—4). Cornere : 13—5. A marcat 
BACOȘ (mln. 57 șl 79).

RAPID : Barba 6 — Marinescu 
6, Clrstea 6, Rada 6, Drăgan 6 — 
Drăghlcl 7, Goanță 7, Bacoș 7,5, 
L. Ilie 7 — Damaschin II 6,5, Au
gustin 6 (mln. 67 Vameșu 6).

F.C. ARGEȘ : Speriatu 7,5 —
Volcu 6, Stancu 6,5. Pîrvu 7, P. 
Tănase 6 — șt. Badea 6, Eduard 
6, D. Ștefan 5 (min. 37 C. Pană 
6), Bănuță 5 (min. 64 Vlădolu 6) 
— Tlrchinecl 5, Ignat 5.

A arbitrat I. Velea (Craiova); 
la linie : V. Titorov (Drobeta Tr. 
Severin) și M. ștefănoiu (Tg. Jiu).

La speranțe : 2—0 (1—0).

destul de șters în linia de mij
loc, urcă în „avanposturi", ce
ea oe avea să fie decisiv. Pen
tru că fundașul de ieri și, pe 
rînd, mijlocașul Și atacantul de 
azi a fost autorul celor două 
goluri: prunul, în min. 57, cînd 
• preluat, la 12 m, o centrare 
lungă de la Drăghici și l-a În
vins pe Speriatu cu un șut în 
colțul lung; cel de al doilea 
realizat în min. 79, în urma u- 
nei combinații cu Goanță, fina
lizată. de asemenea, cu un șut 
In același colț. De partea cea
laltă, primele emoții pentru 
Barba le-am notat abia In min. 
60 și cu asta am spus, credem, 
totul.

Mihai CIUCA

CĂDERE DE CORTINA 
SI PESTE TURUL DIVIZIEI B

SERIA I
clahlaul piatra neamț 

— ȘIRETUL PAȘCANI 1—0 (1—0) î 
Mlrouaș <min. 43 — din 11 m).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
A.S.A. EXPLORĂRI cimpulung 
MOLDOVENESC 8—1 (1—1): Vlad 
(min. 81) și Duma (mln. 75), res
pectiv Lazăr (mln. 40).

F.CJVl. DELTA DINAMO TUL- 
CEA - FEPA ’74 BÎRLAD 3—0 
(0—0) : Șacu (min. 57), lordache 
(min. 5' șl Tanase (mln. 77).

STEAUA MIZIL — POIANA 
C1MPINA 3—1 (2—0) : Breniuc
(mln. 5) Go ia (mim. 26) și Pos- 
tolache (min. 46 — autogol), res
pectiv Bejan (mln 49) .■

C. S. BOTOȘANI — F.C.M. 
PROGRESUL BRA1LA 2—0 (2—0) : 
Ties min. 21) și Sandu (mln. S3).

C.SJU. SUCEAVA — UNIREA 
FOCȘANI 1—0 (1—0) : Golan
(mm. 86).

GLORIA BUZĂU — ARIPILE 
BACAU 4—0 (8—0): Urslcă (mln. 
14 s 60) Cralu (mln. 34) și N. 
Mihai (mln. 77).

POLITEHNICA IAȘI — META
LUL PLOPENI S—0 (2—0) ; ser-
tov rain. i5> Constantin (mln. 
8! 6 491. Florean (mln. 52) și

Iordaehe (min. 34) șl Gucu 
(mln 60),

JIUL PETROȘANI — METALUL 
MIJA 6—1 (3—0) : Negrilă (min.
3 — din 11 m. 56 și 63). Neacșu 
(min. 16 — autogol), Ov. Dodu 
(min și Tudorache (min. 47),
respectiv Ai Rusu (min. 50).

TIMIȘOARA
ARAD 3—1 (1—1)

Raiatări de la : Gh. Botezan,
I. Fețeanu D, Mihail, P. Radu,
I David, V. Manafu, C. Gruia,
p. Cristea și G. Tutu.

1. Chimia 17 11 2 4 26-11 24
2. Jiul . 17 10 3 4 27- 9 23
3. Electro mureș 17 9 3 5 24-22 21
4. Tractorul 17 8 3 6 24-22 19
5. Pandurii 17 7 5 5 14-18 19
9. Eiectroputere 17 8 1 8 21-20 17
7. Sp. ,30 D*C.« 17 8 1 8 15-12 17
8. C S. T-viște 17 8 1 8 15-18 17
9 Metalurgistul 17 7 2 8 24-24 16

10. Dacia P. 17 7 2 8 20-22 16
11. Gaz Metan 17 7 2 8 22-25 16
12. Dunărea 17 6 4 7 24-30 16
13. A.S. Drobeta 17 6 3 8 30-22 15
14. T.CJ.M. Bv. 17 7 1 0 16-19 15
15 F.C.M. Car. 17 7 1 9 23-30 15
16. Metalul M. 17 5 4 8 20-21 14
17 Met Mija 17 6 2 9 17-27 14
18. Min. Mo tru 17 5 2 10 14-27 12
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SP. STUDENȚESC 1 (1} I
F.C. INTER 0

Stadion Sportul Studențesc; te- 
ren alunecos ; timp rece ; spec
tatori — circa 1 000. Șuturi ; 17—4 
(pe poartă : 8—1). Cornere : 6—3. 
A marcat ȚtRLEA (min. 31 din 
11 m).

SPORTUL : Lucescu 6 — Ciucă 
6 (min. 46 Achim 7), Cristea 7, 
C. Pană 8, Pologea 6 — Ol- 
teanu 6,5, Munteanu H 6, Iorgu- 
lescu I 7, Lucaci 6 (mln. 70 Do- 
bre 6) — Țlrlea 6,5, Stănici 6. .

F.C. INTER : M. Vaslle 7 —
Laurențiu 6 (mln. 84 Birsan), Co- 
tora 6, I. Ene 6,5, Dobrotă 6 — 
M. Stănescu 6 (min. 75 Văsîi 5), 
B. Popescu 6, Majaru 6, Jurcă 
6 — Radu H 6, Cașuba 6.

A arbitrat L Coț (Ploiești) ; la 
linie : C. Corocan (Reșița) șl N. 
Dlnescu (Rm. Vîlcea).

La speranțe : 4—2 (3—0).

e ——

VICTORIE IN EXTREMIS

păstrează 
nare in- 
nilor, a- 

sibienilor

care reușesc să îndepărteze de 
fiecare dată pericolul din fața 
porții lui M. Vasile, și el în â 
foarte bună. Așa se explică 
faptul că, pînă la sfirșitul 
partidei, nu se va mai înscrie 
nici un gol, cu toate că Stănici 
(min. 56). Achim (min. 65, 81 
și 86), Dobre (min. 79) și Po
logea (min. 87), s-au aflat în 
poziții favorabile. Dar portarul 
oaspeților s-a opus cu succes 
La cealaltă poartă, Laurențiu 
(min. 58) a fost beneficiarul 
unei excelente situații, dar ba
lonul șutat de el n-a nimerit 
ținta. Victorie meritată a stu
denților la capătul unui joc pe 
care l-au controlat în mare 
parte.

Gheorghe NERTEA

HUNEDOARA, 11 (prin tele- 
fon). Cu două minute Înainte 
de fluiesul final, Corvinul a 
reușit să încline balanța de 
partea sa. în_ acest minut, 
dintr-un duel între Tătăran și 
I. PETCU, în fața liniei careu
lui de 6 m, I. Petcu a căzut și 
arbitrul a acordat penalty, 
transformat de „decarul" hu- 
nedorean. Dar ce s-a întîm- 
plat pînă în acest minut ?

tn primele 45 de minute, 
Corvinul a avut perioade înde
lungate de dominare, Gabor, I. 
Petcu și Hanganu au hărțuit 
sistemul defensiv advers, dar 
fără urmări pe tabelă. Hune- 
dorenii nu au găsit soluțiile 
corespunzătoare de a desface 
o apărare bine organizată, a- 
ceasta, cînd a recuperat balo
nul, a declanșat de multe ori 
contraatacuri rapide spre poar
ta lui Ioniță. tn această parte 
a meciului am consemnat doar 
cîteva faze fierbinți. Prima, pe 
fondul dominării Corvinulul, 
tind Tuf an (min. 13) a aiuns 
în fața porții locale, însă a 
„șters" balonul, nepunîndu-i, 
astfel, probleme lui Ioniță. La 
oealaltă poartă, Gabor și fun
dașul Cccan, care, de multe 
ori. a urcat pină în careul 
constănțean, au centrat ade
sea. Dar aproape de flecare 
dată, Hanganu, Petcu și Daș 
au întirziat declanșarea șutului, 
irosind, astfel, posibilitatea 
fructificării situațiilor ivite. 
Spre finalul primei părți, M.

| CORVINUL 1 (0) I
| F.C. FARUL 0 I

Stadion „Corvinul* ; teren bun;
timp noros ; spectatori — circa
3 000. Șuturi : 10—10 (pe poartă : 
2—5) Cornere : 12—2. A marcat 
I. PETCU (min. 38 — din 11 m).

CORVINUL : Ioniță 7 — Bejena- 
ru 5, Tîrnoveanu 3, Suclu 6. Co- 
can 7 — Nlcșa 6.5, L Petcu 7, 
Bardac 6 — Gabor 6. Hanganu 6. 
Daș 5 (min 46 Bozga 6).

F.C. FARUL : Anton 6 — M. 
Dumitru 6. Popovicl 7. Tătăran 7. 
Cămul 6,5 — Tufan 7, Io vin eseu 
6 (min. 54 Mustacă 6). T. Ivan 
6, Nedelcearu 6 — Funda 6 (mln. 
85 R. Manea), M. Popa 6.

A arbitrat I. Tărcan (Tg. Mu
reș' : la linie : Cr. Teodorescu 
(Buzău) și V. Antohi (Iași).

Cartonase galbene : BEJENARU. 
M. DUMITRU.

Cartonașe roșii : TÎRNOVEANU 
(min. 62).

La speranțe : 4—0 (1—0).

• i—-—
Popa (min. 42) a șutat puter
nic și Ioniță a respins mingea 
cu destulă greutate.

După cauză, Corvinul și-a 
reluat ofensiva spre poarta lui 
Anton, dar. spre deziluzia su
porterilor săi. fără claritate si 
periculozitate. Din minutul 62. 
moment in care Tîrnoveanu a 
fost eliminat pentru lovirea ad
versarului, aspectul jocului s-a 
schimbat, consitănțenii echilL 
brindu-1. fazele aiternînd de la 
un careu la celălalt. Dar s-a 
șutat rar și imprecis...

Pompiliu VINTI

POLITEHNICA
U. T.

( (min 8) Vlaicu (min. 60) 
Varga (min. 87), respectiv 
țescu (min. 41)

GLORIA BISTRIȚA - 
TIMIȘOARA 3—0 (0—0) s Trîmbi- 
țaș (min. 54 și 59) 
(min. ?8 — autogol).

F. C MARAMUREȘ 
CA TIRNAVENI 1—0 
Moldovan (m n. 36).

C.S.M. REȘIȚA 
BOCȘA 4—2 (1—0)
14). Cr. Alexandru 
diu 11 m). Plăvițu (min.
Uțiu rmln. 75), respectiv 
tache (min. 66) și Talpeș 
74)

STRUNGUL ARAD — GLORIA 
REȘIȚA 2—1 (1—1) : Bolborea

„(mln. 19) $1 Pîrvu (min. 55), res- 
pectiv Scînteie (min 11).

DACIA MECANICĂ ORAȘTIE 
AVINTUL REGHIN 3—1 (1—0) î 

Gostin (min. 12 și 82) și Jurcă 
. 53) respectiv Săndulescu

« (mm. "5).
V A. S. PAROȘENI VULCAN — 

MINERUL CAVNIC 4—1 (2—0) J
Birsan (min. 10). Matula (min. 
39), Milenovici (min. 86) și Pă
una (mln. 87). respectiv Azoițci 
(min. 54 — din 11 m).

armatura zalAu — uni
rea ALBA IULIA 1—0 (0—0) :
Flori'ei fmin. 53',

OLIMPLA I.UJW. SATU MARE 
— A.S A. PROGRESUL TIMIȘOA
RA 3—0 (3—0) : Ardelean (min.
1) Silaghi (min. 4) și Gersten- 
meier (min. 5).

25 
22 
21
ii
14
19
19
17
17
17
17
15
14
14
13
13 _____
13*» (min.
13 î (min.

MUBEȘ
3—1

ELECTROMUREȘ
— DUNĂREA CĂLĂRAȘI 
(1—1) : S. Popa (mln. 36) șl Pa
nici (min. 52), respectiv Șt. Con
stantin (min. 17)

DACIA PITEȘTI — ELECTRO- 
PUTERE CRAIOVA 2—1 (1—0) :
Voica (min. 10) și Toma (mln. 
66) respectiv Stoica (mln. 75).

METALURGISTUL SLATINA — 
CHIMIA RM. VÎLCEA 8—3 (1—0) : 
Candea (mln. 20) șl Mladin (mln. 
82) respectiv Asaftei (min. 55 — 
autogol) Tudosă (mln. 67) șl 
Iliescu (min. 75 — autogol).

SPORTUL „30 DECEMBRIE» — 
I.CJJW, BRAȘOV 8—0 
Mihale (mln. 56) și Gh. 
tru (min. 86).

C. S. TIRGOVIȘTE — 
RUL MOTRU 8—0 (1—0) :
lescu (mln. 33 — din 11 
Chlrcă ’mln. 50).

A. S. DROBETA TR. SEVERIN
— GAZ METAN MEDIAȘ 4—0 
(3—0) : Tiță (mln 16 șl 22). Da
vid (mln. 37) și Stanică (min. 80).

TRACTORUL BRAȘOV — F.CJH. 
CARACAL 3—0 (1—0) : Goran
(mln 41). Ad. Vaslle (mln. 52) 
și Ghioane (mln. 57).

PANDURII TG. JIU — META
LUL MANGALIA 2—0 <1—0) :

(0—0) :
Dumi-

MINE-
Nicu-

m) și

C.F.R.

și Neamțu
— CIIIMI- 
(1—0) : D.

- METALUL 
Zah

(min.
(mln.
52 — 

70) șl
Cos-

(mln.

Relatări de la C. Cretu. I.
Toma, V. Sabău, I. Stan, Gh.
Mornăilă. I. Siminie, V. Purice,
N. Danciu. și R- Vida.

1. „Poli“ Tim. 17 12 3 2 40-14 27
2. U.T A. 17 13 1 3 41-16 27
3. Olimpia S.M, 17 10 4 3 33-14 24
4. Gloria B-ța 17 9 2 6 35-19 20
5. Armătura 17 9 2 6 20-19 20
6. F.C. Maram. 17 8 3 6 29-16 19
7. A.S.A. Progr. 17 8 3 6 27-24 19
8. C S.M. Reș. 17 8 1 8 23-23 17
9. Strungul 17 6 4 7 16-21 16

10. U-lrea 17 7 1 9 32-28 15
11. Dacia O. 17 7 1 0 16-30 15
12. Min. Cavnic 17 6 2 9 21-29 14
13. A.S. Paroș. 17 6 2 9 19-30 14
14. Chimica 17 6 1 10 20-27 13
15. Gloria Reș. 17 6 1 10 20-36 13
16. C.F.R. Tim. 17 5 2 10 19-27 12
î7. Met. Bocșa 17 5 2 10 20-34 13
18. Avîntul R. 17 3 3 11 11-35 9

DE LA I.D.M.S
Magazinele auto I.D.M.S. livrează pînă la 31 decembrie 1988 

autoturisme DACIA BERLINA șl DACIA BREAK, cumpărătorilor 
care au depus banii M CEC tn cont pentru autoturism pînă 
3a data de 31 martie 1985 la baza numărului de ordine centra
lizat pe țară. Indiferent de magazinul de înscriere, după cum 
urmează :
• BUCUREȘTI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil 

In municipiul București, județele Giurgiu 
91 Teleorman

— pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil 
în județele Argeș. Dîmbovița, Olt, Prahova, 
VUcea

— pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil 
în județele Brașov, Covasna. Harghita, Mureș

— pentru
în Județele Bacău

— pentru cumpărătorii
în județul Cluj

— pentru cumpărătorii 
în județele Botoșani,

— pentru cumpărătorii 
în județele Arad. Bihor Timiș

— pentru cumpărătorii cu domiciliul
în județele Alba. Caraș-Severin, Hunedoara, 
Mehedinți. Sibiu

— pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil 
în județele Bistrița-Năsăud, Maramureș, 
Sa tu Mare Sălaj

— pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil
în Județele Doiî si Gorj

— pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil
în județele Brăila, Călărași. Constanța, Ia
lomița Tulcea

Livrarea autoturismului pentru cumpărătorii cu plata în rate 
se efectuează la magazinul auto ’a care este arondat județul 
tn care se află banca prin care urmează a se reține ratele 
lunare.

Magazinele auto I.D.M.S. din toată tara livrează autoturisme 
noi cu an de fabricație anterior anului 1987. cumpărătorilor 
care au banii depuși tn cont pentru autoturism anterior datei 
de 31 martie 1986

La livrarea autoturismelor; cumpărătorii trebuie să prezinte 
tn mod obligatoriu comunicarea cu numărul de ordine pe țară.

vînzările se efectuează în funcție de stocul de autoturisme 
Si capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

Se primesc înscrieri prin transfer pentru persoanele care 
au banii demiși la CEC tn cont pentru autoturism, astfel :

Autoturisme OLTCIT CLUB — anterior datei de 30 septembrie 
1987

Autoturisme DACIA 1410 SPORT — anterior datei de 31 mar
tie 1987.

Pentru înscrierea la magazinele auto I.D.M.S. în vederea 
cumnărării autoturismului DACIA, solicita nții cu plata inte
grală se vor prezenta pentru luarea în ex dență. la magazinul 
auto la care este arondat Județul de domiciliu, iar cel cu plata 
în rate se vor prezenta la magazinul'aut© la care este arondat 
Judptni în care 9e află banca prin care urmează a se reține 

ratele.

• PITEȘTI

• BRAȘOV

BACAU

CLUJ

IAȘI

TIMIȘOARA

REȘIȚA

BAIA MARE

CRAIOVA

BRĂILA

cumpărătorii cu
Buzău, 

cu

domiciliul stabil 
Neamț, Vrancea 

domiciliul stabil

cu 
lași, 
cu

domiciliul
Suceava, 

domiciliul
stabil 

Vaslui 
stabil

stabil



SUCCES CATEGORIC

AL HOCHEIȘTILOR DE LA DINAMO
SOFIA, 11 (Agerpres). — în 

turneul international de hochei 
pe gheată de 1a Sofia, echipa 
Dinamo București a întrecut cu 
scorul de 28—4 (10—1. 12—0. 
6—3) formația Aris Salonic. Al
te rezultate : Slavia Sofia — 
Selecționata Belgiei 8—2 (5—t. 
0—1. 3—0) Ț.S.K.A. Septem- 
vrîsko Ztiame — Levski Spar
tak 5—2 (3—1 2—1 0—0).

„OPTIMiLE** CUPELOR EUROPENE LA HANDBAL
C. C. E. (feminin) ---- ---- ---- — ---- ------------

MREȘUl 18. MUREȘ - ARCfLIK S.K. ISTAMBUL 37-5
TG MUREȘ, 11 (prin telefon), 

în Sala sporturilor din locali
tate, în prima partidă din tu
rul I al Cupei Campionilor 
Europeni la handbal feminin. 
Mureșul Tg. Mureș a învins cu 
37—5 (21—2) pe Arcelik Spor 
Kuliibii Istanbul. Net superioa
re la toate capitolele. cam
pioanele României, deși erau 
avizate în privința posibilită
ților echipei oaspete, au luat 
partida în serios, și-au făcut — 
cum se spune — jocul obișnuit, 
iar aceasta este una din expli
cațiile proporțiilor scorului.

Antrenorii Gheorghe lonescn 
și Valentin Pop au trimis în 
teren formația de bază. cu 
Angela Blaj (portar). Esz*era 
Matefi, Eva Mozsi, Elena Stra
ta. Marta Avram. Zita Biro, 
Andreea Biro si golurile au

^upa Cupelor (masculin)

DINAMO mUREȘII - J.S.K.A. MOSCOVA 22-17
BUZĂU, 11 (prin telefon). 

Nimeni nu se îndoia că meciul 
pe care Dinamo București U 
avea de susținut în Cupa Cu
pelor cu actuala deținătoare a 
Cupei Campionilor Europeni, 
formația Ț.S.K.A. Moscova, în 
componență cu jucători din 
prima reprezentativă a U.R.S.S., 
una dintre cele mai valoroase 
echipe de pe continent, va fi 
foarte dificil, dată fiind valoa
rea handbaliștilor sovietici. Șl 
așa a și fost, bucureștenii de- 
punînd un mare consum de e- 
nergie pentru a termina nu 
numai învingători, d și la o 
diferență de goluri cît mal 
mare posibilă. La capătul unut 
joc de o extremă tensiune, Di
namo a terminat învingătoare 
cu 22—17 (12—12), un succes pe 
deplin nt-iritat, dat fiind poten
țialul de joc al adversarilor.

Din start, meciul a fost deo
sebit de disputat, dinamoviștll 
încerctnd să depășească masiva 
apărare a Ț.S.K.A. ți, totoda
tă. să facă fată atacurilor în
șelătoare, purtate tn mare vi
teză de oaspeți, cu pătrunderi 
necruțătoare, tn care excelau 
Murzakov, Sasankov și Jitni- 
kov. Pe de altă parte. Dinamo 
nu reușea, totuși- să găsească 
cele mai bune soluții pentru 
a-țt valorifica superioritatea, 
ratînd ocazii favorabile, ceea 
ce a permis sovieticilor să men
țină an cșor avantaj, care nu 
exprima totuși realitatea. In 
cele din urmă. Dinamo termină 
repriza la egalitate, restabilind... 
adevărul din teren.

In partea secundă, elevii an
trenorilor Ghlță Llcu și Valen
tin Samungi au schimbat regis
trul tactic, surprinzîndu-și ad
versarii, lui Bedivan. unul ain- 
trel cei mai buni oameni al 
echipei, alăturîndu-se cu un 
randament superior, valorificat 
și pe tabela de marcaj. Roșea

C.C.E. (masculin)
(Urmare din nao ’) 

norii campioanei României me
rită felicitări ei luind astfel o 
serioasă opțiune pentru califi
carea tn sferturile de finală 
ale competiției. Partida retur, 
duminica viitoare, la București.

Au marcat: Dumitru 11. Ber
bece 6, Ghimeș 4, Stingă 3, 
1-etre 1, respectiv Thomsen 3, 
Munk Andersen 3. Jessen X O- 
lesen 3, Hamann 2, Andersen 
2, Knudsen 2, Kold I. Mulsen 
1, Ibsen L Arbitrii suedezi B. 
Kjellquist șl B. Johansson, 
foarte bun! tn prima parte a 
meciului, an făcut... cadou, 
după pauză, multe mingi gazde
lor, fo.-rte speriat! de întorsă
tura de pe tabela de scor.

PE GHEATA SI PE
• Proba de coborîre desfășura

tă pe pirtia de la Val Gardena 
(Italia' in cadrul ..Cupei Mon- 
dia’e“ ia seni a revenit sporti
vului elvețian Peter Muller. în
registrat cu timpul de 2:00.51. 
Pe locurile următoare s-au clasat 
austriacul Armln Asslnger 
2:00.69, canadianul Rob Boyd. 
2:00,79 și elvețianul Pirmin Zur
briggen 2:,.0.39
• Turneul internațional de 

hochei pe gheață disputat la 
Berlin, s-a încheiat cu victoria 
echipei Dinamo Riga, 6 puncte 
urmată, în clasamentul final 
de selecționatele R- D. Germane.

inoeput să curgă încă din pri
mul minut. Atacuri bine con
struite. cu multă mișcare ta 
teren, apărare fermă și contra
atacuri rapide, adesea dintr-o 
singură pasă, de la portar, iată 
în sinteză cum au acționat mu- 
reșencele.

După pauză în formație au 
fost introduse alte cinci jucă
toare, Ramona Mihalache (por
tar), Adriana Bărbat, Gabriela 
Florea, Corina Mușat și Erika 
Pardi (recuperată de dr. Rădi
că Sarchiz). ta teren răminlnd 

Cupa Cupelor (feminin) — — — — —
IZMIR BELEDIYESI - ȘTIIHÎA BACAB 18-38

Vom reveni cu amănunte, rezultatul parvenindu-ne noaptea 
tîrziu, la închiderea ediției.

HAfNARfJARDAR (Islanda) 39-31

și Mocanu, in timp ce Buligan 
a scos goluri ca și făcute, dtnd 
aripi atacului. Și astfel, după 
13—13 (mln. 32), Dinamo a fost 
permanent la cîrma jocului: 
17—15 (min. 44), 18—16 (min. 
45), 19—16 (min. 52), 21—16 (mln. 
56), terminind în forță, pe fon
dul unei veritabile demonstrații 
de handbal modern. Iar dacă 
desprinderea nu a fost mai

Cupa I.H.F. (masculin)

■ C. MINAUR BAIA MARf -
BAIA MAKE. 11 (prin tele

fon). Cum era de așteptat, 
partida de duminică, din sala 
Dada, dintre H.C. Minaur st 
Hafnarfjardar (islanda) a fort 
deosebit de dificilă. Ea se poa
te compara chiar, ca grad de 
dificultate, cu întllnlrile băi- 
mărenilor din semifinala gi 
finala precedentei ediții a Cu
pei I.H.F. In pofida faptului 
ci a Înscris 39 de goluri. Mi
naur a făcut unul din meciu
rile sale cele mai slabe din 
ultimele evoluții ta cupele eu- 
rooene. Numai ta prima reori- 
ză au fost risipite vreo 20 de 
acțiuni ofensive, ratindu-se 10 
ocazii clare de eol. inclusiv o 
aruncare de la 7 m chiar In 
mm. 2 al oarVdel de către 
Covadu. In olus. ambii por
tari — Nesovicî și Petran — 
au evoluat slab, iar in apărare 
au existat inexactități si un de
fectuos plasament. Pe acest 
fond, coroborat si cu jocul de 
mare exactitate al islandezilor 
(echipă omogenă, tehnică și bi-

POLITEHNICA TIMIȘOARA - TSV ST. GALLEN (Elveția) 21-18
Cu toată diferența de 

goluri cu care s-a încheiat par
tida dintre Politehnica Timi
șoara si echipa elvețiană TSV 
St. Otmar St. Gallen (21—18, 
la pauză 11—8) nare a acorda 
mai multe șanse de calificare 
oaspeților elevii antrenorilor C. 
Jude si R. Gunesch au făcut, 
pe Parcursul întîlririi. deseori 
dovada că în meciul retur sint 
canabili de un rezultat strîns 
care să le asigure reușita. Ne
îndoielnic. cele mai bune pe
rioade ale politehniștilor în jo
cul de sîmbătă dtn sala Olim
pia. au fost începuturile de 
repriză, tn aceste momente, 
orintr-o apărare excelentă (o 
remarcă si centru Basaraba 
care a narat... miraculos opt 
aruncări la poarta sa), o serie 
de atacuri si clteva contra
atacuri el s-an desprins de 
adversari la 5—6 goluri (8—2 
In mln 22 15—10 în mln. 37).
Această diferență ar 6 fost 
mai mare in oerioadele amin
tite sau tn minutele care an 
urmat dar de sase ori s-a oous

a
4 puncte, și Poloniei, 2 puncte. 
In meciul decisiv, hocbeiștil so
vietici au întrecut cu scorul de 
6—0 (4—0, 1—0, 1—0) echipa 
R. D. Germane.

• Proba masculină de 500 m 
din cadrul campionatelor de 
patinaj viteză ale R. D. Germane, 
ce se desfășoară la Berlin, a 
revenit Iul Uwe-Jens Mey. cu 
timpul de 27,57. în proba si
milară feminină pe primul loc 
s-a clasat Christa Ludlng. 40.72.

• Schioara cehoslovacă Elzbeta 
Mavraclkova a terminat lnvtngă-

ta formația inițiata pentru nu
mai 10 minute Matcfî și Mozsi. 
Componentele campioanei Tur
ciei au jucat cu mul: sufleu au 
făcut-, tot ce-au putut și au 
Înscris mai ales din aruncări 
de la 7 m. Marcatoare: Matefi 
8 (1 din 7 m). Z. Biro 6. Streia 
6, Mozsi 4, Bărbat 3. Florea 3. 
Avram 3. A. Biro 2. Pardi 2, 
respectiv Manila Ozturk 4 (2
din 7 na), Filiz Kubuk 1 (din 
7 m). Au arbitrat foarte bine 
un meci cursiv Jaroslav Woy- 
tyla și Slawomir Klapinski 
(Polonia). Returul va avea loc 
la 18 decembrie, la Istanbul.

Mircea COSTEA

consistentă, aceasta este pe de 
o parte urmarea unor atacuri 
prea ușor ratate. Iar pe de alta 
a măiestriei jucătorilor sovie
tici în ambele faze ale jocului.

Au marcat: Roșea 7 (3 din 7 
m), Mocanu 6, Bedivan 4, Llcu 
2, Dogărescu 1, Ștefan 1, Za- 
haria 1 pentru Dinamo, respec
tiv Jitnikov 7 (3 din 7 m), Mur
zakov 6, Ermolin 4. Au arbi
trat foarte bine Liuben Kostov 
și Rumen Ivancev (Bulgaria).

Emanuel FANTÂNEANU

ne pregătită fizic) Minaur a 
alergat după», egalare pe care 
a obținut-o In min. 18 (9—9). 
Plnă atunci a fost condusă cu 
cite 2 ți 4 goluri. Este adevă
rat. ta partea a doua * jocu
lui Minaur a avut avantaj de 
5. 8. 7 ți chiar 9 goluri. dar 
•corul general nu este liniștitor 
(39—31).

Medul retur (vineri 16 de
cembrie, ora 22. ora Bucureștlu- 
luf) trebuie pregătit cu multă 
minuțiozitate. Altfel deși cu 
un activ de opt goluri — ca
lificarea bălmărenilor poate fi 
compromisă I

Au înscris : Pavel 8. Andro- 
nie 8. Bonta» S. Acacsoș 5. 
Popovici 4, Covaciu X Marta 2, 
Kapornay L Porumb 1, res
pectiv Armannsoon 9. Arna- 
son 9. Gillson 6. Mathienșen X 
Beinteinsson 3. Helgasson L 
Au arbitrat bine R. Ritter și 
J. Valența (Cehoslovacia).

ion GAVRIIESCU

portarul Peterer. iar de șapte 
ori... bara 1 la aruncările lui 
Vasilache si Dan Petru (de 
cite două ori). Tudor Gheorghe. 
Matei Si N. Dobrescu. Elveție
nii. asa cum anticipam alcă
tuiesc o echipă care a demon
strat și aici că nu intimplător 
anul trecut a ajuns în semifi
nalele acestei competiții. Stu
denții timișoreni posedă insă 
calitățile tehnice superioare — 
si nu ne îndoim că vor avea 
si resursele fizice necesare — 
care în returul din 18 decem
brie vor fi mult mal bine puse 
în valoare, asigurîndu-le cali
ficarea.

Au Înscris : N. Dobrescu X 
Dan Petru 5 (3 din 7 m). Tudor 
Gheorghe 2 (1 din 7 m). Janto 
2. Nagtri 2. Gal 2. D Dobres- 
eu 2, Vasilache 1, respectiv 
Jahle 4, Koso 5 (2 din 7 m), 
Wintsch 3. Huttenmoser 3, Derr 
2. Keel l. Au arbitrat satisfă
cător bulgarii K. Sotirov ți B. 
Georgiev.

loan NOVAC

ZĂPADĂ
toane in cursa de 5 km din ca
drul concursului de schi-fond de 
la Feclaz (Franța), fiind crono
metrată cu timpul de 15:15,9. Pe 
locurile următoare s-au clasat 
sportivele sovietice Tamara Ti
honova 15:22,7 și Elena Vialbe, 
15:23.3.

• „Cupa Mondială- la schi-fond 
a debutat cu o probă masculină 
de 15 km desfășurată la Ramsau 
(Austria) și clștigată de sporti
vul suedez Torgny Mogren, cu 
timpul de 42:32,2. L-au urmat 
compatriotul său Gunde Svan, 
42:58,5 șl Uwe Bellmann (R. D. 
Germană). 43:21,2.

• Concursul Internațional de 
sărituri cu schlurile disputat pe 
trambulina de la Blelsko Byala 
(Polonia) a fost cîșdgat de An
dreas Klsswetter (R. D. Germa
nă) cu un total de 219,3 puncte 
(sărituri de 82 șl 79 m). Pe 
locul secund s-a situat polonezul 
Jaroslav Wengjlkewicz 215 
puncte.

IZBÎNOÂ DE RĂSUNET A
(Urmare din can. 1)

La puțin timp după pauză 
J. Dairies a șutat înalt, Toader 
presat de adversari, nu a re
cepționat balonul, P. Davies a 
atacat ta forță, a urmat m șir 
de pase și DEVEREUX. un 
centru de clasă, a plonjat în 
but cu o fracțiune de secundă 
înainte ca Rădulescu să-l poată 
opri — eseu ; a transformat 
THORBURN și era 9—9 în 
min. 4X încurajați frenetic de 
public, galerii prind curaj, 
domină tușa, insistă în valuri. 
Thorburn beneficiind și de o 
Lp. de la 25 m (min. 54). dar 
ratează I Echipa României a 
depășit repede momentele de 
cumpănă, a mutat jocul tn 
terenul advers, iar urmarea a 
venit logic, IGNAT transfor- 
mînd cu un calm suveran două 
l.P. în min. 57 șl 62. Acțiunile 
s-au succedat apoi repede de o 
parte șl alta, românii reușind, 
inclusiv, o fază cu balonul

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
BASCHET • La Novosibirsk, 

In med contind pentru turneul 
final al Cupei Campionilor Eu
ropeni (feminin), echipa locală 
Dinamo a întrecut ou 89—78 
(50—37) formația Levski Spartak 
Sofia Alte rezultate din cadrul 
aceleiași competiții : Jedinatvo 
Aida Tuzla (Iugoslavia) — BAC 
Mlrande (Franța) 84—5» (41—29) ; 
Vysoke Skoly Praga — Prlmlgl 
Vicenza 64—72 (29—41)

BOX • Noul campion euro
pean la categoria superpană este 
puglMstul danez Racheed Lawaț 
Învingător prin k.o„ ta repriza 
« 12-a. In meciul disputat la 
Cogenitaga In compania compa
triotu ta! său Lars Lund Jensen.

ÎNOT • In concursul de la 
Edinburgh, înotătoarei Stepbane 
Ortwig (R. D. Germană) a clș- 
tlgat proba de ISO m liber, eu

NACIONAL MONTEVIDEO 
A CIȘT1GAT

CUPA INTERCONTINENTALA

Duminică, la Tokio, s-a desfă
șurat întîlnlrea dintre Nacional 
Montevideo și P.S.V. Eindhoven, 
finala Cupei Intercontinentale. 
Peste 60 000 de spectatori au asis
tat la o partidă pasionantă, ctștl- 
gatâ de Nacional cu 7—6, după 
executarea loviturilor de la 11 
m. După 90 de minute de joc, 
rezultatul a fost egal 1—1, iar 
după prelungiri el a devenit 2—2. 
Scorul a fost deschis de sud- 
americanl prin Ostolaza, în min. 
7, iar olandezii au egalat în mln. 
75 prin Romario. In prelungiri 
P.S.V. a preluat conducerea in 
min. 110, tn urma loviturii de la 
11 m, prin R. Koeman. iar în min. 
119, Ostolaza a egalat ! Au ur
mat penaltyurlle. în urma că
rora trofeul a revenit lui Nacional.

IN PRELIMINARIILE C.M.

La Wellington (grupa Ocea
nia). în Joo tur. echipa Noii Ze- 
elande a dispus cu 4—0 (2—0) de 
selecționata Tai ..an. Zona euro
peană : grupa a 5-a. la Belgrad : 
Iugoslavia — Cipru 4—0 (3—0) ; 
grupa a 7-a, la La Valleta 'i 
Malta — Ungaria 2—3 (6—1).

CAMPIONATE, CUPE

ETAPA a 16-a din Anglia I 
Charlton — Q.P. Rangers 1—1, 
Coventry — Manchester United 
1—0. Derby County — Luton 0—1, 
Middlesbrough — Aston Villa 3—3. 
Newcastle — Wimbledon 2—1. 
Norwich — Arsenal 0—0 Sout
hampton — Nottingham 1—1. Tot
tenham — Millwall 2—0. West

PE TERENURILE DE TENIS
finala feminina a ,Cupei Fe^ 

derației* se va desfășura la 
Melbourne între echipele U.R.S.S. 
și Cehoslovaciei. în semifinale, 
jucătoarele sovietice au întrecut 
cu 2—1 formația R. F. Germania, 
iar selecționata Cehoslovaciei a 
dispus cu 3—0 de echipa Canadei.

ÎN CADRUL „Turneului cam
pionilor**, în proba de dublu 
masculin, care se desfășoară 
Londra, cuplul Jonn Fitzgerald 
(Australia) — Anders Jarryd 
(Suedia) a învins cu 6—4, 6—7, 
7—5, 6—3 perechea Marty Davis 
(S.U.A.) — Brad Drewett (Aus
tralia), iar perechea americană 
Ken Flach — Roberto Seguso a 
întrecut cu 6—4, 6—7. 6—1. 6—2 
perechea Kelly Evernden (Noua 
Zeelandă) — Johan Kriek 
(S.U.A.).

ÎN SFERTURILE de finală ale 
turneului internațional de la 
Mtfnster (R. F. Germania), suede
zul Jan Gunnarsson, l-a eliminat 
cu 7—6, 6—0 pe americanul
Scott Davis. iar jucătorul so
vietic Aleksandr Volkov a dispus 
cu 7—6. 4—6, 7—6 de vest-ger
ma nul Hans-Dieter Buetel.

RUGBYȘTILOR TRICOLORI
trecut prin multe „mîini" 
(Boldor — Ciorăscu — Neaga 
— Rădulescu — Fulina — 
Lungu — Toader — Ignat !), 
iar apoi s-au arătat de ne
trecut. în asemenea condiții, 
frumoasa lor victorie a apărut 
limpede, convingătoare pentru 
toți cei prezenți pe Arma 
Park, cu atît mai mult, cu cît 
unele decizii ale arbitrului 
englez Bulerwell (care a fost 
ajutat la margini de R. Quin- 
tenton și F. Howard) i-au 
dezavantajat uneori.

Pe un timp foarte bun (plus 
13 grade) au jucat formațiile 3 
ȚARA GALILOR : Clement — 
Webb (min. 31 Thorburn), Hali. 
Devereux, Diplock — J. Davies, 
Jones — Collins. P. Davies. 
Bryant — Wakeford, Mosley — 
Young. Watkins, Griffiths. 
ROMANIA : Toader — tăceau, 
Fulina, Lungo, Boldor —Ignat, 
Neaga — Rădulescu, Doja 
Murariu — Ciorăscu, Dumitraș 
(min. 6 Oroian) — Dumitrescu, 
Gh. Ion. Leonte.

timpul de 1:59,78, iar coechipie
ra sa Anja Eichorst s-a clasat 
pe locul tnttl la 100 m spate ta 
13)2.90. Rezultate din concursul 
masculin : 200 tn spate : Sergnel 
Zabolotnov (U.R.S.S.) — 1:59.M ] 
400 m liber : Kevin Boyd (An
glia) — 3:45,18

HANDBAL • In meci pentru 
turul al n-lea al Cupei Campio
nilor Europeni (feminin), echipa 
cehoslovacă Iskra Partizanske a 
întrecut pe teren propriu, cu 
25—1» (11—9), formația poloneză
AKS Chorzow.

SAH • După cind runde, ta 
turneul de la Belgrad se men
ține lider maestrul iugoslav Hu- 
lak eu I p, urmat de Psahis 
(U.R.S.S.) 4,5 p. în runda a 5-a 
Hulak a ctștigau la Dahtianovid, 
iar Psahis l-a învins pe Todoe- 
cevld.

Ham — Sheffield Wednesday 0—0. 
ta clasament: Norwich 30 p, Ar
senal 23 p (cu un ioc mal putln), 
Coventry 26 p.

„RUNDA- a 22-a din Franța! 
Lens — St. Etienne 1—3, Monaco
— Caen 3—1, Cannes — Toulon 
1—0. Bordeaux — Lille o—0, La
val — Sochaux 1—1, Racing Pa
ris — Nisa 1—1. Nantes — Paris 
St. Germain 1—1, Metz — Auxer
re 2—1. Marsilia — Toulouse 3—1, 
Strasbourg — Montpellier 3—1. 
In fruntea clasamentului se află 
Paris St. Germain cu 47 p, ur
mată de Auxerre 45 p. Marsilia 
39 p, Monaco 37 p.

REZULTATE din etapa de sim- 
bătă in campionatul Scoției: Cel
tic — Aberdeen 0—0. Dundee Uni
ted — Hibernian 4—1. Hamilton
— F.C. Dundee 1—o. Midlothian
— Glasgow Rangers 2—0 I. St. 
Mirren — Motherwell 2—1. In cla
sament: Glasgow Rangers 27 p, 
Dundee United si Aberdeen cu 
cite 25 p.

IN optimile de finală ale 
Cupei R.F. Germania s-au Înre
gistrat rezultatele: s.V. Wehen — 
Kalsers’autern 2—3, Werder Bre
men — Fortuna KSln 3—1 (după 
prelungiri), Leverkusen — Man
nheim 5—2, V.f.B. Stuttgart — 
Saarbrucken 2—0 (d.p.) Schalke — 
Borussia Dortmund 2—3. Două 
meciuri au fost aminate (Bayern 
MOnchen — Karlsruhe si Aachen— Bayer Ueraingen).

IN ETAPA A 9-a, în campiona
tul Italian : Verona — Napoli 0—1, 
Juventus — Sampdorla o—o. Lecce
— Lazio 1—0, Milan — Interna- 
zionale 6—1, Roma — Como 1—0, 
Atatanta — Pisa 1—0. Bologna — 
Torino 2—0, Fiorentina — Pescara 
3—2. A sco 11 — Cesena 1—1. tn 
clasament ; tnternazionale 17 p, 
Napoli 15 p, Juventus, Sampdorla 
ți Atatanti cite 12 p.
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