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DANIELA SILIVAȘ-TRIPLĂ CAMPIOANĂ 
MONDIALĂ LA GIMNASTICĂ!

• Bilanț remarcabil al fetelor noastre: 3 medalii de aur, 2 de argint 

$i 2 de bronz ® CRISTINA BONTAȘ — pe podiumul de premiere la sărituri

$i sol • GABRIELA POTORAC, medalie de bronz la birnă

In Cupa Cupelor la handbal feminin

TEROM IAȘI - UNIVERSITTESI
KULUBU ANKARA 33-15

STUTTGART, 22 (prin tele
fon, de la trimisul nostru spe
cial). Desfășurate sîmbătă șl 
duminică în program mic (cite 
3 la băieți, cite 2 la fete), 
finalele pe aparate au oferit

Daniela Silivaș

Cristina Bontat Gabriela Potorac

„Mondialelor" de gimnastică o 
Încheiere spectaculoasă, iar 
delegației noastre o excepțio
nală salbă de medalii, 3 DE 
AUR, UNA DE ARGINT ȘI 
DOUA DE BRONZ, care sta
tornicește poziția de vîrf, de 
cap de serie a gimnasticii fe
minine românești în ierarhia 
internațională, confirmînd o 
dată în plus, clasa de excepție 
a DANIELEI SILIVAȘ, triplă 
campioană a lumii.

Vom porni totuși relatarea 
de mai devreme, de la des
crierea finalei de individual 
compus a fetelor, pe care n-am 
putut s-o cuprindem In deta
liu vineri noaptea, datorită orei 
tîrzii la care s-a terminat. Nu 
procedăm așa numai din 
scrupulozitate profesională, ci 
și pentru că nutrim sentimen
tul că, insistînd asupra mo
mentului respectiv, vă vom în
lesni o înțelegere mai fidelă 
a cadrului în care s-a purtat, 
tensionată, aspră, bătălia pe 
aparate. Egală cu Boghinskaia 
după două probe, Silivaș a pri
mit la paralele un 9,975 înde
lung contestat de public. No
tată apoi cu 10 la sărituri, so
vietica îsî asigurase practic ti
tlul, cînd Silivaș a urcat, ultima 
din grupă și din concurs, pe... 
„puntea suspinelor". întreaga 
asistență, era convinsă că, e- 
voluînd în maniera obișnuită, 
Daniela își va adjudeca meda
lia de argint. Și totul avea să 
decurgă normal, o interpretare 
„precisă", plină de grație, pînă 
cînd, cu șapte secunde înain
tea ieșirii de pe aparat, la 
un salt înapoi. Silivaș... a 
căzut' O clipă de neatenție, 

omenească, una singură, durind 
cît lumina unui licurici, care 
avea însă să fie plătită foarte 
scump,

După-amiază, Daniela (sin
gura dintre sportive califi

cată în toate fina
lele pe aparate) a 
fost retrasă de la 
sărituri, proba care 
a inaugurat reu
niunea. Aceasta în 
intenția de a o 
odihni, fie și nu
mai psihic, pe Da
niela. în locul ei, 
antrenorii au pre
ferat-o pe Cristina 
Bontaș, iar ideea 
se va dovedi salu
tară, întrucît Bon
taș va cuceri, cu 
media de 9,950, o 
merituoasă meda
lie de argint. Cînd 
s-au atacat, după 
aceea, paralelele i- 
negale, cu Silivaș 
și Boghinskaia în 
cursă, reeditarea 
„duelului" de la 
individual compus, 
Interesul sălii s-a 
îndreptat către a- 
paratul amintit.

spectatorii sesizînd „momentul 
de răscruce" pentru Daniela. 
Numai că, surprinzător pentru 
unii, Boghinskaia s-a „bîlbîlt", 
nota de 9,450 răpindu-i orice 
posibilitate de medalie. Șansele

Ieri, in Divizia A de fotbal

0 ETAPA CU EFICACITATE CRESCUTĂ: 33 DE GOLURI
® ...Oaspeții reușind 14 • Petrolul, încă unrezultat egal in deplasare • Dinamo 

și Steaua — noi victorii © F.C.
studențești pe ultimele

REZULTATE TEHNICE

Bihor luptă pentru „Cupa U.E.FJL" • Trei 
cinci locuri ale clasamentului

echipe

CLASAMENT
Victoria - Dinamo 1-4 (0-2) 1. DINAMO 9 9 0 0 33- 3 18
Corvinul — Steaua 0-4 (0-1) 2. Steaua 9 7 1 1 19- 4 15
Jiul F. C. Inter 3-0 d-o) 3. F. C. Bihor 8 6 0 2 25-12 12
S.C. Bacâu — F. C. Argeș 2-1 (0-1) 4. Univ. Craiova 8 5 2 1 14- 5 <2
„Poli" Timișoara - Petrolul 1-1 (0-1) 5-6. Victoria 9 4 2 3 11-10 10
Univ. Craiova — Flacăra 2-0 (0-0) Petrolul 9 4 2 3 12-11 10
F.C.M. Brașov — „U” Cluj-Napoca 4-0 (3-0) 7. F.C.M. Brașov 9 4 2 3 11-11 10
F. C. Bihor — F. C. Farul 3-2 (2-0) 8. F. C. Inter 9 4 1 4 15-2‘ 9
Sp. Studențesc — F. C. Olt 3-2 (1-1) 9. S. C. Bacău 9 3 2 4 13-2' 8

ETAPA VIITOARE (25 ți 28-29 octombrie) 10. F. C. Olt
11. Flacăra
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F. C. Argeș 
Steaua

— Victoria 12. Jiul 9 3 1 5 8-13 7
— Jiul 13. Corvinul 9 3 1 5 7-‘8 7

F. C. Inter - S. C. Bacău 14. Sp. Studențesc 8 3 0 5 11-72 6
Petrolul — Corvinul 15. F. C. Farul 8 2 2 4 11-12 6
F. C. Farul —' „Poli" Timișoara 16. „Poli" Timisoara 9 1 3 5 11-16 5
Dinamo — F.C.M. Brașov 17. „U“ Cluj-Napoca 9 1 3 5 7-20 5
Flacăra — Sp. Studențesc 18. F. C. Argeș 9 2 0 7 7 16 4
„U“ Cluj-Napoca — Univ. Craiova
F. C. Olt - F. C. Bihor în pag. 2—3, relatări de la me ciur

Danielei creșteau, cînd, iarăși 
surprinzător, chinezoaica Di 
Fan a fost notată cu 101 Pro
gramată Lltima, Danielei nu-1 
mai rămînea, logic, nici o altă 
variantă pentru aur decît ca
lificativul maxim. Luptînd cu 
dăruire pentru culorile scum
pe ale țării, stăpînă pe ea, In
tr-un stil inconfundabil, armo
nios și expresiv, Daniela a 
plutit peste barele de lemn 
pentru ca, la sflrșit, să se „fi
xeze" pe saltea, în uralele u- 
nui public extaziat, martor al 
perfecțiunii. S-a afișat, fără în
tindere, singura cifră cu pu
tință, 10, și Daniela Silivaș a 
devenit astfel campioană mon
dială Ia paralele inegale, re- 
purtînd nn doar o izbîndă asu
pra adversarelor, ci și una in
finit mai valoroasă: asupra ei 
însăși. Momentul de cumpănă, 
dacă el a existat cu adevărat, 
a fost depășit superb șl Da
niela Silivaș a realizat un tri
umf în plan sportiv, firește, 
dar și dincolo de acesta, pe 
plan uman, etalindu-și calită
țile morale de campioană Intre 
campioane. Iată primele cla
sate la paralele: 1. DANIELA 
SILIVAȘ și DI FAN 10. X O. 
Strajeva (U.R.S.S.) 9,975™ 5.

G. Potorac 9,925; la sări
turi: 1. O. Dudnik
(U.R.S.S.) 9,987, 2. Cris
tina Bontaș (România) 
șl B. Johnson (S.U.A.) 
9,950... 6. Gabriela Poto
rac 9,743.

Duminică, Daniela a 
ținut să demonstreze de 
ce e în stare chiar la 
bîrnă și. spre lauda ei, 
a reușit pe deplin, chiar 
dacă în absența Svetia- 
nei Boghinskaia. Execu- 
tînd un exercițiu cu ele
mente gimnice cuteză
toare și o acrobatică im
pecabilă, ea și-a conti
nuat marșul triumfal 
(9,950), dobîndind • noua 
medalie de aur, pe care 
i-a inmînat-e însuși pre
ședintele Comitetului In
ternațional Olimpic, Juan 
Antonio Samaranch, A 

secondat-o cu brio Gabriela 
Potorac, care a urcat pe treap-

Ovidlu IOANIȚOAIA

(Continuare In vag- a 4-a)

Meciul-retur se w disputa
IAȘI, 22 (prin telefon). Sîm

bătă după-amiază, fn Sala spor
turilor, echipa feminină de 
handbal TEROM a inaugurat 
„sezonul competițiilor europene 
inter-cluburi", formația antre
nată de Cornel Bădulescu și 
Dan Constantinescu avlnd ca 
adversară — in Cupa Cupelor 
— pe Universities! Kiilubu din 
Ankara. TEROM a cîștigat cu 
33—15 (18—6), cele 18 goluri
la activ fiind aproape o certi
tudine că sportivele ieșene se 
vor califica — după manșa- 
retur, de vineri seara, din ca
pitala Turciei — In faza ur
mătoare a Întrecerii continen
tale nr. 2.

leșencele nu au comis, In pri
mele 20 de minute, mai mult 
de două greșeli (attt în ofen
sivă, cit și in apărare), ceea 
ce le-a permis să conducă cu 
8—1 în min. 21. Finalul de re
priză le-a găsit pe handbalis
tele noastre în bună dispoziție 
de joc (și de goi) ca în primul 
minut șl, In pofida faptului că 
Intre min. 27 și 29 ele s-au 
aflat In numai patru jucătoare 
de cîmp, au fost pe deplin stă- 
pine pe situație, avînd peri
oade clnd au înscris de cite 
trei și patru ori consecutiv. La 
reluare, pe fondul unei supe
riorități tehnice evidente, iu
reșul spre poarta oaspetelor 
s-a întețit, impulsul fiind dat

Rezultate scontate la sabie-seniori

STEAUA A CUCERIT TITLUL PE ECHIPE
Aienndru cnicullfa (șicana) a cisiigat „cupa Kominicr

Szabo, i ,__
Păuneseu ax situat N tn acest 

Steaua pe locul

A fost rfndul 
an, să încheie 
scrimă de la 
din Capitală, cu _________
(firește, ordinea este cunoscută 
de-acum) Individuale din ca
drul „Cupei României" și cele 
ale echipelor din cadrul Cam
pionatului Național al Diviziei 
A. A fost, se poate spune, o 
competiție care a lăsat lucru
rile la locul lor doar In ceea 

săbiei, în acest 
„maratonul" de 
Sala Floreasca 

.duelurile"

vineri. In capitala Turciei
de contraatacurile bine dirijate 
de Stela Rupă. Cu o siguranță 
care a făcut inutile nenumă
ratele aruncări la poarta sa, 
Stela Rupă a contribuit, în 
mare măsură, la reducerea la 
minimum a eficacității atacu
rilor studentelor din Ankara. 
Căpitanul echipei TEROM, Va
lentina Cozraa, Mihaela Chela- 
ru. Angelica Anton, Corina Ni- 
sipeanu și Macrina Tomuleac — 
dar și celelalte jucătoare în
scrise pe foaia de arbitrai — 
au avut prestații foarte bune. 
Handbalistele din Ankara, cu 
patru titulare în reprezentativa 
Turciei (Handa Togrul, Meltem 
Rasul, Tiirkan Kocabacak și 
Suna Teka), au impresionat prin 
puterea de luptă si ambiția de 
a juca la un nivel cit mai 
bun. In poartă, Aliye Cildan • 
avut momente de virtuozitate. 
Antrenoarea echipei din Anka
ra, Mahire Sevim, și-a instruit 
elevele la o cotă destul de a- 
propiată de nivelul handbalu
lui competitiv european. Au 
înscris : Duca 11 (5), însă a 
și ratat două aruncări de la 7 
m, Chelaru 7 (6), Cozma 6, An
ton 4, Nisipeanu 3, Tomuleac
2, respectiv Tcke 6, Kocabacak
3, Durmaz 3 (2). Tornan 2, 
Ozmen 1. Ati arbitrat foarte 
bine polonezii Slavomir Kla- 
pinski și Stanislav Pobis.

Ion GAVRILESCU

Alexandru Chiculiță (primul din stingă). Dan Costache. Vilmos 
antrenorul Alexandru Nilca. Marius Florea si Florin 

an echipa de sabie a clubului 
1 in campionat

ce privește învingătorii. Pen- 
ci atît Alexandru Chicu- 

"I*  <S‘eaua) — cîștigător al 
^Cupei României", sîmbătă — 
cit șl formația Steaua — meri
tuoasă campioană desemnată 
duminică la ora prînzului — 
au fost și cei scontați. într- 
adevăr, Chiculiță s-a dovedit 
și de această dată cel mai bun. 
consfințindu-șl, deocamdată, su
perioritatea pe planșele inter
ne, pe care le domină de mai 
multă vreme. Rezultatele rea
lizate de el în finală sînt grăi
toare fn acest sens: 10—5 cu 
Oriță (primul tur), 10—2 cu 
Costache (semifinală) si 10—3 
cu Pop (ultimul asalt). Acesta 
din urmă, Ioan Pop (Utilaj 
Chimic București), ocupantul 
locului 2, este si singurul re
prezentant al generației mai 
vîrstnlcilor, calificat alături de 
șapte tineri: Chiculiță. Dan 
Costache, Vilmoș Szabo, Ma
rius Florea (Steaua). Mihai O- 
riță. Dan Găureanu și Daniel 
Grigors (Tractorul Brașov). 
Dorința de afirmare a acestora 
s-a materializat în cîteva asal
turi echilibrate, cum au fost 
cele care urmau să decidă in
trarea în finala de opt din re
calificări (Costache — Băcău 
10—9. Oriță — Vărzaru 10—8, 
Grigore — Păuneseu 10—9) sau 
cele din finală: Grigore — 
Florea 10—8 (primul tur). Pop 
— Grigore 12—10 (semifinală) 
șl Grigore — Costache 12—11 
(pentru locul 3). Este lesne de 
observat că numele brașovea
nului Daniel Grigore apare de 
fiecare dată, semnal verve! în 
care acest sabrer s-a aflat sîm
bătă șl care l-a recompensat 
tn cele din urmă cu locul 1

Doina STANESCU

(Continuare în pag. a 4-a)



Baschet SPORTUL STUDENȚESC-.

(O, K. 0. IN REPRIZA SECUNDA!

- RAPID 
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Divizia Ă, etapa a 9-a

DOMINANT, SPIRITUL OFENSIV

Rezultatele meciurilor etapei a 
IV-a a Campionatelor Naționale 
de baschet:

FEMININ
SPORTUL STUDENȚESC BUCU

REȘTI — UNIVERSITATEA C.S.Ș. 
VIITORUL CLUJ-NAPOCA 73—56 
(37—40). întrecerea s-a constituit 
intr-un derby doar Jn prima re
priză, adică atîta vreme cit În
tâlnirea a fost echilibrată și e- 
voluția scorului a stirnlt intere
sul spectatorilor allați ln sala 
Agronomia. Bucureștencele au 
condus cu 9—2 (min. 3) și 15—8 
(min. 6), clujeneele (beneficiind 
de introducerea în teren a pivo
tului Daniela Moroșanu) au refă
cut șl au avut la rtndul lor, a- 
vantaj .(22—17 în min. 11. 32—27 
în min. 17) izbutind să conducă 

:ă. In aceste 20 de minu
te partida a fost aprig disputa
tă, ambele echipe praetlcînd a- 
părări agresive, luptînd cu ambi
ție pentru recuperări (de la 
Sportul Studențesc s-au remarcat 
Gabriela Mltrol, Carmen Moldo
veana șl Cecilia Laszlo) și • 
punctînd destul de precis (fie
care formație a obținut procen
taj 50% la aruncările din acțiu
ne). La reluare, echipa antrenată 
de C. Dinescu șl Maria Roșianu 

.. ( bună, 
dar. în 

. rU" 
mai fost ..U“ ln 
ofensive. Toate iu-

xeeutate(I), ceea ce ■ osurat mi
siunea adversarelor. JnvlngAtoaie 
merituoase la un scor e<Mfte»- 
tor. Negăsind explicații pentru 
ineficienta exasperanta a oaspe- 
teilor in repriza secundă, ne-am 
adresat antrenorului N. Martin, 
dar nici el nu a putut oferi mo
tivații pentru cele petrecute. 
Oricum, această repriză trebuie 
să constituie un semnal de alar
mă pentru baschetbalistele de la 
„U" ln perspectiva meciului de 
joi, cu Steaua Roșie Belgrad, 
din cadrul C.C.E. An marcat: 
Mitroi 17, Petre ÎS, Zldaru 14, 
Laszlo 8, Moldoveanu 8, Făgără- 
șanu 7, Hora 2. Cristescu 2. res
pectiv Badiu 19, Dragoș 13, Mo
roșanu 8, Simion 6 Manasses 6, 
Morar 4, Geleriu 2. Cele mal bu
ne apărătoare : Gabriela Mitroi, 
respectiv Bdilio Manasses. Arbi
trii I. Antonescu si A. Cntov au 
achitat bine).

Dumitru STĂNCULESCU

și-a continuat prestația 
ceea ce era șl firesc,__
mod cu totul surprinzător,

a 
acțiunile 
cătoarele folosite nu au înscris 
nici un coș din min. 21 pînă în 
min. 33(1) Șl pină la urmă au 
introdus mingea în cos doar de 
3 ori din cele 22 de aruncări e-

nu

COMERȚUL T1RGU MUREȘ — 
VOINȚA BUCUREȘTI 88—99 
(49—38). Gazdele conduceau în 
min. 29 cu 71—68, după care au 
avut scăderi, do care au profi
tat prompt oaspetele, eu Roxana 
Ștefan și Luminița Ciocan in 
„zi de coș" deosebită. Au mar
cat: Jakabfl 28. Podraczki 16, 
Zsigmond 9, Weichelt 15, Sinche- 
vicl 9, Both 7, Bulgăr 4, respec
tiv ștefan 41, ciocan 32, Borș 13, 
Caloianu 8, Spălățelu 5. Apără
toare: Erika Both, respectiv Lu
minița Ciocan. Arbitri: B. Stăn- 
clulescu — V. Barbu, (C. ALBU- 
eoresp.).

Handbal STRUNGUL - STEAUA 26-26!
In etan® a 8-a a Diviziei A de 

handbal masculin :
DINAMO BUCUREȘTI — UNI

VERSITATEA CRAIOVA 30—23 
<1.5—9). Faptul că oaspeții au 
reușit să înscrie 23 de goluri <de 
menționat că au ratat si două 
aruncări de la 7 metri I). în con
dițiile unul meci care n-a fost 
prea disputat, de parcă învingă
torul era dinainte stabilit. vor
bește de la sine despre „proble
mele" defensivei dinamoviste. Fa- 
eem această observație. întrucî-t 
pînă ia primul meci din cadrul 
Cupei I.H.F. cu Dukla Praga, pe 
terenul acesteia, au mai rămas 
doar două săwtămînl. timp îh oa
re mal pot fi făcute, pe iei pe 
eolo. dteva retușuri. în ceea ce 
privește atacul, acesta manifestă, 
s-a văzut, o bună dispoziție de 

ipc cu o viteză «perită a circula
ției mingii, cu ® angajare pre
cisă si eficientă a principalilor 
realizatori. R. Llcu si O. Moea- 
nu. acestora edăugîndu-li-se, în 
funcție de fază, Zaharia si Ene.

. Cit despre cralovenl acestora ie-a 
lipsit, în unele momente ambiția, 
de unde sl jocul lor mult prea pe 
extreme, eu foarte rare angajări 
ale pivotului. Oricum. însă, oas
peții au dat o replică frumoasă, 
mal ales în repriza a doua 
<15—14), valoroșilor lor adver
sari, eonfirmind meciurile bune 
de pînă acum. Au marcat : R. 
Licu 12 <5 din 7 m), Mocanu 7, 
Ene 3, Zaharia 3, Chiriac 2, Ste
fan 1, Antonescu 1 «1 Dogâres- 
cu 1. respectiv Marian 9 (4 din 
7 m). Ncagu 5, Gh. Dumitru 4, 
Agapie, Barcan, Giurgiu. Nițu 
și Toacsen cite !• Au arbitrat R. 
Pruszter si 
din Arad.

I. MUsean, ambii

Victor NIȚA
ARAD — STEAUA 

O sală arhiplină

Bărbulescu 1. Omer 1 pentru 
vlngători. respectiv Moldovan 
Furnea 6, Mureșan 3, Prieă 
Ciobanu 2. Bădău 1, Dav'd 1.__
bitri : I. Șerbu — V. Dobre (Bucu
rești). <C. POPA-cOresip.).

DINAMO BRAȘOV — DACIA 
PITEȘTI 31—24 04—9). Brașove
nii au obtlnut ® victorie Clară, 
în fata unei echipe care a lup
tat mult pentru un scor dt mal 
strins. Marcatori : Moldovan 7, 
Fielk 5. Micle 4, Streînu 4. Nico- 
lescu 3, Hossu 5. Clan 3, respec
tiv Mihăilă 10. Paraschiv 3, Bar
bu 3. Nica 3, Iancu 2, Costaehe L 
Simion 1. Grigor® 1. Arbitri : A. 
Vîrtopeanu sl M. Stănellă din 
București. IV. SECĂREANU-cO- 
resp.).

C.S.M. MINAUR BAIA MARE 
— POLITEHNICA TIMIȘOARA
30— 18 (13—9). In ciuda scorului, 
a fost o partidă de mare angaja
ment, mal ales In prima repriză, 
când studenții au dat o replică 
toarte bună. După pauză, gazde
le au evoluat excedent si au cîs- 
tigat olar. Au înscris : Andronic 
6, A. Popovici 5, Porumb 5, Bon- 
tag 4. Ahacsos 4, Botorce 3. Pa
rei 2, Mara 1 pentru Minau-, 
respectiv Giurgea 5, Panait 4, 
Georgescu 3, Dedu 2. Caba 2, Tu
dor 1. Nagy 1. Arbitri : J. Mate- 
escu — V. Dăncescu fBueurești). 
(A. CRISAN-Coresp.).

UNIVERSITATEA C.U.G. CLUJ- 
NAPOCA — ȘTIINȚA BACĂU
31— 27 (16—13). Joc frumos, echi
librat mal ales în primele 30 de 
minute. A,u înscris : crainic 9, 
Pop 7. Kiss 6. O. Marc 4, Sîm- 
boan 3. Cucura 2 pentru „U*  
respectiv Bondar io, Chirilă I 
Vasilca 4, Dumitru 4, Codruț

Arbitri : M. Dumitrescu si 
Nită — București <Nușa DEMIAN).

ln-
9,
3, 

Ar-

5, 
4, 

E.
STRUNGUL

26—26 (14—14). ______ _______
a urmărit un med dlrz, în care 
gazdele s-au «Hat majoritatea 
timpului la conducere (Steaua o 
singură dată, la un gol). In mm. 
54 locui a fost întrerupt timn de 
1» minute. 1° scorul de 24—21, 
pentru... luarea unei decizii de 
arbitraj. Cînd mal erau ctteva 
secunde din med .Dumitru (Stea
ua) a ratat o lovitură de ia ‘ 
m. Marcatori: Nagy 11, Robu «. 
Deacu 8, Crivăț 5. Urs 2 pentru 
gazde respectiv Dumitru fi Ber
bece 5. lonescu 6. Mirică, 3. Po
pescu 3. , . .

Arbitri ! T. Piesa si O. SteM- 
cea <Rm. Vile ea), (Oct. BERBE- 
CARU-coresp.). .

HIDROTEHNICA CONSTANȚA 
— A.SA. ELECTROMURES TG. 
MUREȘ 29—25 (13—12).

Joc foarte disputat. în care 
gazdele au condus aproape tot 
timpul fiind egalate doar de do
uă ort (min. 12 : 3—4 si min. 
40 : 18—18). Au înscris : Bedivan 
9 Olaru 8, Durau 6, Iancu 4,

• NUMERELE EXTRASE LA 
. TRAGEREA LOTO 2 DIN 22

OCTOMBRIE' 1989. Extragerea 
I : 29 56 52
11-a : 3 2 11 ■>„ , „
Ul-a : 31 17 49 32. Fond total 
de cîștiguri : 458.950 lei.
• REZULTATELE CON

CURSULUI PRONOSPORT DIN 
22 OCTOMBRIE 1989. 1. Ata- 
lanta — Ascoli 1 ; 2. Cesena 
— Udinese X ; 3. Fiorentina — 
Sampdoria 1 ; 4. Genoa — Ju
ventus 2 ; 5. Lazio — Bologna
1 ; 6, Lecce — Bari X ; 7. Mi
lan — Roma I ; 8. Napoli — 
Ințernazionale 1 ; 9. Verona —* 
Cremonese X ; 10. Brescia — 
Pisa 2 ; 11. Foggia -- Cagliari
2 ; 12. Pescara — Como 1 ; 13. 
Reggiana — Avellino 1. Fond 
total de cîștiguri : 2.539.150 lei, 
din care 199.014 lei, report la 
categoria L

68 ; extragerea a
38 ; extragerea a

âupA <un*
W _ _-w __________

M. CMvwrn », Grecii 9. Pali _ «, Vrapclu ț cacto 1, Turtot ■ 
Klooa ț, respectiv Pădureanu 28, I 
Marina M, pinter 13, Bldula- • 
nu 10. Budurăscu L Apărătoare: 
Camelia Solovăstru, respectiv 
Anlțoara Bldulanu. Arbitri: p. 
Bara — V. Constautinescu. (C. 
GRUIA-coresp.>,

OLIMPIA BUCUREȘTI — CO
MERȚUL C.S.Ș. St. GHEORGHE 
113—68 <59—35). Echipa bueureș- 
teană s-a impus net, dar oaspe
tele nu au solicitat-o prea 
mult, ele comițlnd greșeli mari, 
în special ln apărare (de altfel, 
antrenorul A. Vancsa nu a re
marcat nici o jucătoare la acest 
capitol). Au marcat: Marlnache 
23, cristea 23, li. Szoke 18, G. 
Szoke 16, Bădinicl 8, Gavriliuc 
6, Țintea 6, Stoichiță », Mărgl- 
neanu 4, Bîră 3, respectiv Am- 
brus 28, Madaras 16. Lăcătuș 9, 
Bartok 7, Makszeni 6, Cluehe 2. 
Apărătoare : Romela Cristea. Ar
bitri : Al. Columban — M. Oprea. 
(N. TOKACEK-coresp.).

GAZ METAN C.S.Ș. MEDIAȘ — 
METALUL C.S.Ș. RIMNICU VtL- 
CEA 68—71 (32—45). 15—34 (min. 16,) 
53—53 (mim 31), 68—69 (min. 40) 
si 68—71 torta coșul înscris de 
Felicia Rusănescn), la capătul u- 
nui meci viu disputat în care 
medieșencele ou jucat bine, dar 
»u trebuit să cedeze în fața u- 
nor adversare mai experimentate. 
Au marcat : Radi 20 (3X3). Vigh 
22, Vereș 13, Bicblg 7, Nagy 6, 
respectiv Barbu 24. L. Nițulescu 
22. Stocbert 15, lonescu 6, Rusă- 
nescu 4. Apărătoare : Damieta ve- 
licica. respectiv Maria lonescu. Ar
bitri : N. Gal — M. Lazarov (I- 
IONEsCU-corcsp.).

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE — 
METALUL I.M.P.S. SALONTA — 
CRIȘUL 72—69 (42—35).

MASCULIN
RAPID BUCUREȘTI — I.C.E.D. 

BUCUREȘTI 102—100 (51—53,
91—9D

OȚELINOX TÎBGOVISTE 
NAMO I.M.P.S. ORADEA 
(42—49)

STEAUA — BALANȚA C.S.U. 
SIBIU 109—80 (55—35).

ACADEMIA MILITARĂ MECA
NICA FINA BUCUREȘTI — UNI
VERSITATEA METALUL ROȘU 
CLUJ-NAPOCA 80—106 (39—48)

METALOTEHNICA TÎRGU MU
REȘ — FARUL C.S.Ș. 1 CON
STANTA 92—110 (50—53)

DINAMO BUCUREȘTI — ELBA 
TIMIȘOARA 110—61 (49—34)

- DI-
87—92

ALTE REZULTATE:
HOCHEI : (etana a in-a) : 

STEAUA — C.S.M. VIITORUL 
GIIBOROKENI 10—3 <2—0, 2—2,
6—1) 81 6—0 fi—0. 1—0. 4—0) ;
C.S.M. DUNĂREA GALATI — 
PROGRESUL MIERCUREA CIUC 
9—2 (3—0, 4—0, 2-2) si 1—3
(1—2, 0—1, 0—0) : SPORT CLUB 
MIERCUREA CIUC — DINAMO
5— 2, 1—2, 1—0, 3—0) și 2—5 (1—0,
1— 3, 0—2).

polo retapa a vi-a) : rapid 
BUCUREȘTI — INDUSTRIA LI
NII TIMISOARA 9—7 (3—2. 2—2,
2— 2, 2—1) si 9—4 <2—0, 2—1,
1— 1, 4—2) : STEAUA BUCUREȘTI 
— SPORTUL STUDENȚESC 
T.M.U.C. BUCUREȘTI 10—6 <1—1,
2— 4, 3—1 4—0) si 12—7 <4—0, 3—2, 
2—2, 3—3) : VOINȚA CLUJ-NA- 
POCA — DINAMO BUCUREȘTI
6— 9 <0—3, 2—1, 2—4. 2—1) si 9—12 
<2—2, 1—5, 2—3. 4—2) : VAGONUL 
ARAD — CRISUL ORADEA ' 
<3—2. 3—0, 
5—2 a—2,
<1—0,

(etapa
. C.S.M.

2—4. 1—4) si
l-O, 3—0) si

1—3. 0—2),

9—1»
4-10
2—5

Volei NUMAI REZULTATE SCONTATE...
Etapa inaugurală a eelel de a 

41-a edita ® Campionatului mas
culin de volei a consemnat numai 
rezultate scontate, inclusiv victo
riile In deplasare realizate de 
campioană. Steaua, 1® Zalău, si 
de băimăreni la Bistrița. Nici în 
etapa a 4-« a Campionatului fe
minin (asupra căreia vom reveni 
mUne eu amănunte) bu s-au În
registrat surprize...

RAPID BUCUREȘTI — VIITO
RUL BACĂU 3—1 (7, —10, Bl, 9). 
Revenită ln prima divizie si con
sistent întărită, echipa giuleștea- 
nă era indiscutabil favorită, a si 
cîstigat, dar numai în primul, set 
s-a ridicat ia nivelul... iotului de 
care dispune acum antrenorul 
Wllu Schreiber, Pe bună dreptate, 
publicul rapidist (numeros) si-a 
manifestat pretenții mai mari de 
la ex-initernationall ca Siplnu, Ma
pele. Nixsa, de la întreaga echipă 
în care își pune speranțe de 
pluton fruntaș. Fără a străluci,

- ia rîndul lor, băcăuanii au sesi
zat momentele de apatie (prea 
multe) ale adversarilor. De la 
Rapid au avut 'o evoluție 
constant bună Gizdavu sl Nțca, 
iar de la Viitorul, coordonatorul 
Danilescu. Arbitri : Al. Ignat din 
Tg. Mures sl L. Miiialache din 
București. (A.B.).

ELCOND DINAMO ZALĂU 
— STEAUA BUCUREȘTI 0—3 
(—6, —6, —2). Joc frumqs
dominat de oaspeți. spectatori 
putini (circa o sută !). Local
nicii au comis multe greșeli 
în toate compartimentele. S-au 
remarcat : Șolca. praiea. pente- 
lescu si Pițigoi de ia învingători. 
Au arbitrat timișorenii o. Dra
gau si I. Pădunaru <N. DANCIU- 
coresp.).

Dinamo bucurești — trac
torul BRAȘOV 3—0 <8, 10, 14), 
După ce. în primele două seturi 
au evoluat destul de timid (de 
ce, oare, echipele cu sansa 8 
doua nu înfruntă cu curai frun
tașele 7), în cel de ai treilea bra
șovenii au pus serioase probleme 
dlmâihovietilor, pe^care l-au con
dus t»t timpul pînă la... 14. pe

acest fond si retâiea vicecampio- 
nlloff a crescut left n-au fost so
licitat! ei n-au evoluat ia nivelul 
poslbHitătiJcr reale), cîstlgînd se
tul in prelungiri șl. astfel. Darti- 
<la. Reieaareărl 7 pop, Rotar, vi- 
șan, Mader, respectiv Ferariu, 
Pustiu' sl Rlstea. Arbitri : M. 
Constantiaiescu dta Ploiești 81 ov. 
FAoroa București (lloratiu
SIMLA.

UNIVERSITATEA C.M. CRA
IOVA — CALCULATORUL BUCU
REȘTI 3—1 <—9, U, 14, 8). Meci 
eohflifcrat, cistigat cu dificultate 
de sudenti. de ia oase s-au re
marcat Horfas si Drâghici. Do 
la oaspeți au jucat bine Enescu 
si Mitu. Arbitri : C. pltaru din 
Sibiu si C. Malaxia din Tîrgoviș- 
Ste. <N. DRAGANOIU-coresp.),

ELECTROTEHNICA BISTRIȚA — 
C.S.M. MINAUR HALA MARE 
1—3 <-H, 6, —13, —E). Meci dîrz 
disputat, în stabilirea rezultatului 
contînd experiența eompetitlonală 
mai mare a băimărenllor. Debu
tantă pe nriima scenă, eehiipa bis- 
triteană a fost nevoită să plece 
steagul. Remarcăiri : Tutovan si 
Eeleau la localnici. Dumitra și 
Moroianu ia oaspeți. Arbitri : V. 
Ranghel din București si D. 
Gtieorghe din Brașov <F1. TOMA- 
coreep.).

MELONUL SĂVINEȘTI — 
C.S.M.U. SUCEAVA 3—1 <12, —13, I», 
10). Partidă de bună factură tehni
că. Relonul s-a impus prin servicii 
în forță si blocaje ermetice. E- 
videntieri : lonescu, Vițolaru, Cră
ciun, respectiv Mindru si Mogoș. 
Arbitri : vg. lonescu din Bacău 
și I. Leizeriuc din Iași <C. N1ȚĂ- 
co.res.p-).

în campionatul feminin ; Dacia 
Pitești — Dinamo București 1—3 
(11, —15 —8, —6). 'Universitatea 
C.F.R. Craiova — Flacăra Roșie 
București 3—0 (9. 7, 9), chimia 
«m. VMcea — Știința Bacău 
3—0 n, 4, 11), Rapid București — 
Farm Constanța 3—0 <4, 3. 8,), Pe
nicilina iași — C.S.M. Libertatea 
Șlbhr 3—0 <6. 7, ®), C.S.U. Rapid 
Galați — C.SJW. otelul Tirgoviș- 
t« 3—2, 4-H, 8. S. 10.
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lntr-o avancronică publicată 
la programul acestei partide, 
k anticipa o dispută a spiri
tului ofensiv. Apreciere care 
«-a si validat ta decursul celor 
90 de minute de joc, însă, tre
buie să spunem, cu contribuția 
majoră 81 decisivă, a liderei 
campionatului. dinamoviștii 
practicind (cu deosebire în 
prima parte a partidei) un joc 
de continuă mișcare, pe traiec
torii diverse si inspirate, eu 
puține preluări, manieră efi
cientă și spectaculoasă prin 
care și-au obligat adversarii la 
o evoluție prudentă, adeseori 
ta preajma buturilor proprii. 
Tactică accentuată și de primi
rea foarte repede a primului 
gol, TIMOFTE înscriind cu o 
lovitură măiastră, dintr-un 
unghi dificil, în min. 6, pe 
lingă Nițu : 0—1. Abia după 20 
de minute Victoria a replicat 
cu mai multă consistență și 
vivacitate, dar in min. 24 și, 
respectiv, 25, Cigan nu a putut 
fructifica o excelentă centrare 
a lui Tîră, iar șutul lui C. So
lomon a trecut de puțin pe 
lingă poarta lui Stelea. Apoi 
tot Dinamo a înscris (min. 26), 
cînd Meszaroș, după ce a scos 
ou decizie balonul din picioa
rele lui Topolinschi, a centrat 
paralel cu poarta Iui Nițu, RA- 
DUCIOIU trim ițind balonul cu 
precizie : 0—2. Șarjele ofensi
ve care au urmat la ambele 
porți nu s-au mai soldat, insă, 
pînă la pauză cu goluri.

Repriza secundă a debutat 
cu o spectaculoasă... ratare a 
lui Țiră, acesta trimițtad peste 
Stelea și... poarta acestuia 
(min. 47). In min. 53, Ia capă
tul nnei frumoase acțiuni per
sonale, Rednic îi deschide la 
marginea suprafeței de pedeap
să pe LUPU și acesta „lob ca
ză" cu finețe tehnică peste Mo-

I VICTORIA 1 (0)1
1 DINAMO 4 (2) 1

Stadion „Victoria"; teren bun; 
timp excelent; spectatori — circa 
7 900. Șuturi; 17—15 (pe poartă: 
6—8). Cornere: 6—7. Au marcat: 
TIMOFTE I (min. 6), HADU- 
CIOIU (min. 26), LUPU (min. 
53) și RED NIC (min. 58), respec
tiv C. SOLOMON (min. 59).

VICTORIA: Nițu (min. 46 Mo
rarul — Ursu, C. SOLOMON, 
Mirea, Tonoltaschi — I. FULG A, 
D. Daniel (min. 46 Culeear), UR
SEA, Coraș — Țîră, Cigan.

DINAMO : Stelea — Mesaroș, 
Doboș (min. 37 Lupescu), Ad. 
Matei, MIHĂESCU — TIMOFTE I, 
REDNIC, Sabău, LUPU — RĂDU- 
CIO1U, VAIȘCOVTCI.

A arbitrat N. Voi nea: la linie: 
j. Grama și V. Alexandru (toii 
din București).

La speranțe: 0—0.

3
0—3. Cinci minute mai 
îi vine si lui REDNIC 
să marcheze, el șutind

Golul de

raru ; 
tîrziu 
rîndul 
fără preluare : 0—4. 
onoare al echipei gazdă este
semnat (Ia puține secunde 
după cel al lui Rednic) de că
pitanul Victoriei, C. SOLO
MON (mîn. 59) : 1—4. Coechi
pierii acestuia au mai avut 
două bune ocazii de a micșora 
handicapul, dar Țîră (min, 75) 
și Coraș (min. 83) au irosit o- 
cazii clare, ultimul driblând 
„tot" (inclusiv pe Stelea). dar 
tatîrziind, i-a permis lui Mes- 
zaroș să scoată balonul din fața 
porții goale. Cele două com
batante au Încheiat partida în 
zece oameni, Sabău șl. res
pectiv, Țîră, ieșind de pe te
ren. accidentați.

S. PAVELESCU

UN JOC CU MULTE ASPRIMI
CRAIOVA, 22 (prin telefon). 

Se anticipa o întîlnire echili
brată, avîndu-șe ta vedere atît 
ambiția studenților de a schim
ba impresia dta meciul de joi, 
cât si „cota" oaspeților, reve
niți ta ultimul timp la nivelul 
competitiv dovedit nu o dată, 
predispuși la o mobilizare ma
ximă, cu o replică în conse
cință. Am urmărit, tatr-adevăr, 
o dispută angajantă, cele două 
combatante juctodu-și șansa cu 
o mare ardoare, uneori prea... 
bărbătește (Beldie s-a ales cu 
un „turban" în min. 25, după 
o asemenea intervenție). Star
tul a aparținut gazdelor, însă 
Flacăra s-a grupat eficient în 
defensivă, cu rezolvări sigure 
și oportune, „mijlocul" știind 
să temporizeze, dar să și lan
seze contraatacuri. Craiovenii 
se mențin în ofensivă, mai 
mereu impulsionați de inepui
zabilul Gh. Popescu, însă ac
țiunile de real pericol apar ex
trem de rar.

La reluare, Universitatea 
continuă să insiste în atac, ra
tează două bune ocazii prin 
Clara (min. 48) și Ciurea (min. 
53). dar reușește să §8 deschi
dă scorul, în min. 55 : NEA
GOE a finalizat cu un șut de 
ta 10 in centrarea lui Ad. Po
pescu, în urma unei viguroase 
pătrunderi pe partea dreaptă. 
După acest gol. formația dta 
Moreni urcă mult mai des ta 
jumătatea adversă, Chiriță pi
tind în min. 55 peste bară, 
cînd Crișan era ieșit dintre 
buturi. însă tot craiovenii vor 
înscrie, în min. 72, prin același 
NEAGOE, după o pasă a lui

| UNIV. CRAIOVA
| FLACĂRA

Stadion Central; teren foarte 
bun; timp frumos; spectatori — 
circa 20 000. Șuturi : 14—6 (pe
poartă: 5—2). Cernere : 10—3. A 
marcat NEAGOE (min. 55 și 72).

UNIVERSITATEA: Crișan — V. 
MĂNĂILĂ, N. Zamfir, Săndoi, 
AD. POPESCU — Ciurea, Olaru, 
GH. POPESCU, Badea (min. 73 
Irimescu) — Geolgău 
Plgulca), NEAGOE.

FLACĂRA: TENE
Butufel, BELDIE, Timiș — Drag- 
nea (min. 58 Marcu), ZARE, C. 
Pană HI, Chiriță — Văidean, 
stere.

A arbitrat D. Petrescu; la li
nie: V. Angheloîu (ambii din 
București) M. Nicolau (Bacău).

Cartonașe galbene : 
NEAGOE, BUTUFEI, 
NAILA.

La speranțe : 2—0

(min. 63

Balaur,

CHIRIȚĂ, 
V. MÂ-

(1—0).

Mănăilă. Pînă fcl final, parti
da are im aspect echilibrat, 
cu dese șarje la ambele potrtî. 
De remarcat, deci, partea a 
doua a IntQnlrii, care a fost 
mult mai atractivă, inspirația 
lui Neagoe, hotărâtoare in sta
bilirea Învingătoarei, ca si a- 
preciabilul travaliu al lui Gh. 
PopesSeu, cel mai bun jucător 
de pe teren. In contrast, atitu
dinea nesportivă a unei părți 
din. public, fată de echipa oas
pete, atit la începutul, cit si la 
finalul partidei.

Adrian VASiLESCU

DOUA MINUTE FIERBINȚI
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fop). Pi 
prudență 
ordine < 
De altfo 
ția de 1 
veți ave 
mentar.
nu a foi 
să fie o 
se citi , 
tnte de 
motiv c’

a n
pului de 
dasi cen 
centrul 
noastră 
compact 
pe două 
scorul a 
45 de m 
desprind< 
rat în. bt 
Ioniță, f 
ta min.
nedorean 
centrarea 
cătuș, pe 
lovitura 
același 1 
cu capul 
de la 6 : 
pune dir 
loniță, t 
de la m 
numai u 
de pe a 
gurcanu, 
te apăr 
roia, cu 
La eeala 

; te ta șii 
simplu 
moții p< 
re.ștean 
min. 10, 
ta m'-

dup;
Nu 

progi—,i;
, formația 

2, prin 
portarul, 
Deschide 
șea, în: 
(min. 5) 
unei cor 
vagău - 
pătrunzi 
partea c 
la circa 
scurt. U 
cur’Vune 
neșvSni, 
Etalează 
farțînd < 
de ea n 
în „tran 
20 m, îi 
singur i 
Răiducan 
lateral i 
fectuos. 
în mta. 
1—I 
îl s 
care, 
șuta 
min 
să.
n-ar

■a 
■c 

ti 
își va pi< 
gol (Pen 
tea. Fin; 
o fază ! 
lor, eînd 
dificultai 
tată de 

Action! 
plus de 
Sportul 
productiv 
S. RADI 
capul, î> 
porții, y 
Stenici, 
jeasă vs 
c irca 22 
din disp 
oaspeți ■ 
prompt 
localnicii

S. C. I
F. C. A

BACĂU, 23 (prin telefon). 
Tocmai ne pregăteam să re
proșăm echipei gazdă jocul 
el mediocru, cînd, în min. 67, 
SCÎNTEIE, aflat in careul mic 
advers, stopează mingea calm 
pe piept, pentru a o trimite a- 
poi în plasă, egalînd scorul. 
Nici nu apucasem bine să con
semnăm evenimentul, cînd 
(min. 69), același Scînteie, 
bine angajat de Tismănaru, pă
trunde furtunos în careu, dar 
este răsturnat de intervenția 
agresivă a doi fundași adverși. 
Penalty evident, pe care 
BURLEANU îl execută cu sete, 
modificind spectaculos, în fa
voarea echipei sale, o situație 
©arc părea compromisă.

Ce se întîmplase pînă atunci ? 
Tn prima repriză, gazdele ju
caseră apatic, simplist, îm- 
potmolițe în marcajul riguros 

“ . Jocul lor con- 
.. nici un rod, sin

gurul șut la poarta lui Speriatu 
fiind consecința unei lovituri 
libere, la mare distanță, pe

{PUMUMIXIC All JĂL 
al piteștenilor, 
fuz nu dădea i

i

care Tismănaru (min. 34) o 
executase de mîntuială, F, C. 
Argeș, care își făcuse din mij
locul terenului, unde lui Bă- 
nuță îi reușea totul, o „bandă 
rulantă", pe care echipa circu
la în bloc dta apărare în atac 
și din atac ta apărare, dădea 
impresia că poate produce o 
mare surpriză, mai ales că 
VLĂDOIU, încheiase 
(min. 44) cu un gol 
capul, la centrarea 
tiu. Cursul jocului

ales
repriza 

marcat cu 
lui Grigo- 
s-a frînt 

abia după min. 60, cînd per
mutări inspirate în formația 
gazdă l-au adus pe Scînteie pe 
aripa stîngă, zonă pe care 
â controlat-o decisiv, pînă la 
sfârșitul partidei. După al 
doilea gol băcăuan, ambele par
tenere au lăcuit eforturi pen
tru a marca, în continuare, dar 
fazele s-au stins (cu ex
cepția unei ocazii ratate de 
Scînteie, în min, 85) în preaj
ma liniei de 16 m. Compensa
ția lui F, C, Argeș ? Că este 
« învinsă merituoasă. Și certi-
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bun; tim 
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A arbit 
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Ursu (Su.

Cartona
La sper

tudinea < 
jul, după 
campionat



SENS UNIC... O DISPUTATA REPRIZĂ SECUNDĂ
(Prin tele- 
rte multă 
uvfartul de 
Sor vinului, 
la forma- 
edoren&or, 
ent supli- 
, aceasta 
avea cum 
ătoare" (a 
iur“). Ina- 
i simplul 
de astăzi 
. Steaua, 

•te a tim- 
dol fun- 

lincolo de 
formația 

a acționat 
:i redute 
faptul că 

>ă primele 
oc doar o 
s-a dato- 

radelor lui 
at. Astfel, 
>er-ul hu- 
sp oi tun la
a lui Lă-« 

pin. 19, la 
ecutată de 
îi să reia 
nsversală", 
Rotariu îl 

cercare pe 
cu un șut 
ului, peste 

centrarea 
a lui Un- 
utește pes- 
loreană si 
lasă : #—1. 
insă, minu- 

să fie un 
ngurete fi
rul bucu- 
du-se în 
Bănică, și 

1“ lui Nicșa.

I CORVINUL % 0 I
I STEAUA 4 (1) |

Stadion „Corvinul"; teren bun; 
timp frumos; spectatori — circa 
12 000. Șuturi: 6—30 (pe poartă : 
4—15). Cernere; 4—7. Au marcat: 
BALINT (min. 25, &6 șl 88) șl 
MINEA (min. 73).

CORVINUL: ION1ȚĂ — Tlrno- 
▼eanu (min. 80 Bejenariu), stro- 
ia, Nicșa, COCAN — L Petcu, 
Baxdac, Chezan, Bănică — Ga
bor, Uleșan (min. 54 Bozga).

STEAUA: Lung — D. Petrescu, 
Bumbeseu, IOVAN, Ungureanu 
(min. 61 Negrău) — MUJNAI, 

HAGI, ROTARIU, I. DUMITRES
CU — Lăcătuș (min. 70 Mlnea), 
BALINT.

A arbitrat Gh. Constantin (Hm. 
Vîlcea); la linie: D. Ologeanu 
(Arad) șl N. Grigorescu (Timi
șoara) .

Cartonașe galbene : GABOR, 
TÎRNOVEANU.

La speranțe s 1—1 (1—0).
a ——MM — .——.an..,.

Ca fizionomie, repriza secun
dă avea să fie o copie la in
digo a primei jumătăți a par
tidei, cu diferența (esențială de 
altfel) că Ianiță avea să măi 
scoată do alte trei ori balonul 
din plasă. Astfel, in min. 73, 
MINEA, abia intrat pe gazon, 
ii învinge pe lonlță cu un șut 
Ia colț de la marginea careului: 
0—2 ; în min. 86, la o acțiune 
individuală de toată frumuse
țea a lui Hagi, care îl „fixea
ză" si Pe liberoul Nicșa, ur
mează o pasă la BALINT și... 

<1—3 : iar în min. 88, Ia șutul 
puternic al lui D. Petrescu, din 
afara careului, Ioniță respinge, 
dar BALINT, din nou pe fază, 
reia în plasă : 0—1.

Mihai CIUCA

tMOTII PÎNA ÎN FINAL»

ORADEA, 22 (prin telefon). 
- Ca de obicei, in acest cam
pionat, orădenii au început in 
trombă, acționînd foarte peri
culos, mai cu seamă pe flancul 
sting, unde T. Ivan și Vancea 
executau multe combinații sur
prinzătoare. Constănțenii, fără 
să se betonez» In mod exage
rat, au aglomerat apărarea in 
fața propriilor buturi, de unde 
au încercat lansarea lui Zahiu 
sau Popa. Suita de atacuri la 
poarta constănțeană avea să se 
materializeze în min. 23 cînd, 
la o lovitură liberă de la 25 
ni, Ov. Lazăr a trimis la CHE- 
REGI, care a înscris printr-un 
șut puternic: 1—p. Bihorenii 
continuă atacurile, dar funda
șii centrali constănțenl sînt la 
post și pînă cu trei minute 
înainte de sfîrșitul primei părți 
ei rezistă presiunii exercitate 
de elevii lui R. Cosmoc. în acel 
minut (42), Ivan centrează, 
Vancea șutcază în bară, min
gea îi revine lui Bolba, care 
o trimite din nou lui VANCEA 
și acesta marchează : 2—0.

Alte echipe parcă au ieșit 
de la vestiare in repriza se
cundă; altă fizionomie a jocu
lui. O scădere pronunțată a 
randamentului orădenilor, con
comitentă cu o înviorare a 
jocului formației de pe litoral. 
Și efectul vine destul de re
pede. în min. 52, Dorobanțu 
trimite o minge la M. POPA, 
care „valsează" printre apără
torii localnici și înscrie: 2—1. 
Apoi, în min. 69, tabela de 
marcaj va arăta 2—2: un atac 
pozițional prelungit al constăn- 
țcnilor aduce mingea la DO
ROBANȚU, care, de la 18 m, 
printr-un șut sec, trimite min
gea în plasă. Ultimele minute

I F. C. BIHOR 3 (2) I
I F. G FARUL a (0) |

Stadion r. c. Bihor; teren ex
celent; timp frumos; spectatori — 
circa 17 060. Șuturi: 19—5 (pe 
poartă : 13—6). cornere : 14—2.
Au marcat: CHEREGI (min. 23) 
șl VANCEA (mln. U și 81), res
pectiv M. POPA (min. 52) Șl DO
ROBANȚU (min. 69).

F. C. BIHOR ■ Jipa — Welssen- 
bacher (mln. 70 BrucXenthal), 
Biszok, BUCICO, Baba — CHE
REGI, Tămaș, VANCEA, T. 
IVAN — OV. LAZAR, Bolba 
(min. 78 Craiu).

F. C. FARUL: Anton — Tufan, 
POPOVICI, Tătăran, CAMUI — 
Mustacă (min. 51 M. Dumitru), 
DOROBANȚU, G. Mlhai — Vin- 
tilă (min. 51 Oprea), Zahiu, M. 
POPA.

A arbitrat D. Buciuman (Timi
șoara); la linie: V. Ciocan (Bis
trița) șl V. Hie (București).

Cartonașe galbene: M. POPA, 
BRUCKENTHAL, BABA.

La speranțe: 0—5 (0—1).

a -..■■■■■ui.................

sînt dramatice, ambele echipe 
atacă cu cele din urmă forțe 
și orădenii reușesc să ia con
ducerea in min. 81: lovitură 
liberă executată de Ov. Lazăr 
și VANCEA reia balonul, din 
careul mic, cu capul: 3—2. Cu 
trei minute înainte de sfîrșit, 
apărătorii constănțeni au o 
nouă intervenție de ultim mo
ment în fața lui Ov. Lazăr, 
dar, în minutele 89 și 90, clnd 
spiritele se înfierbîntăseră pu
țin în teren, formația gazdă a 
trecut prin mari emoții la 
atacurile în serie ale oaspeților.

Eftimie IONESCU
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ISP. STUDENȚESC 
F. C. OLT

Stadion „Sportul Studențesc" ;
teren foarte bun; timp frumos ; 
spectatori — circa 2 000. Șuturi : 
12—11 (pe poartă: 7—6). Cornere: 
3—3. Au marcat: STANICI (min. 
33), S. RADUCANU (min. 60) «1 
ȚIRLEA (min. 72), respectiv V. 
POPA (min. 5) și ȘUVAGĂU 
(min. 81).

SP. STUDENȚESC : R. Luces- 
cu — Ciucă, T. cristea, LUCACI, 
M. Popa — Prodan (min. 75 A. 
Popa), ȚIRLEA, DOBRE, STA
NICI — S. RADUCANU, Răduță 
(min. 32 V. lorgulescu).

F. c. OLT : Gherasim — Ruse, 
CIREAȘĂ, Ov. Ciobanu, Mihall 
— V. POPA, EFTIMIE, ȘUVA- 
GĂU, Ad. Georgescu — Dudan, 
Pena (min. 43 Gruia; min. 70 M. 
Stan).

A arbitrat I. Igna (Timișoara); 
îa linie: V. Titorov (Plopeni) și S. 
loan (Galați).

Cartonașe galbene: RAduțA, V. 
IOHGULESCU.

La speranțe: 0—1 (0—0).
• ■ I

Ia golul lui ȚÎRLEA (șut din 
apropiere, la pasa Iui S. Ră- 
ducanu), vor ajunge la 3—1. 
F. C. Olt mizează în oontinua- 
re pe ofensivă și jocul ei ge
neros îți primește răsplata in 
min. 81, cînd, la mingea lungă 
trimisă de Stan, ȘUVAGĂU 
prelungește, din apropiere, in 
plasă : 2—3 și, in min. 88. noi 
emoții Ja poarta lui R. Luoes- 
cu, care „scapă" cu o... lovi
tură de colt.

Gheorghe NICOLAESCU

TIMIȘOARA, 22 (prin tele
fon). Studenții au dorit mult 
prima * 
propriu 
victorie 
zat, în 
prestat 
mare parte a timpului de joc. 
De altfel, dacă în prima ju
mătate a sa meciul a avut ți 
unele perioade echilibrate, re
priza a doua s-a derulat prac
tic la o singură poartă, sub 
semnul dominării totale a gaz
delor.

începutul partidei a consem
nat cîteva atacuri succesive 
ale timișorenilor, care au iro
sit bune situații în minutele 
8, 9 și 14, prin Timofte II, 
Trăistaru și, respectiv, Cașuba 
Apoi, împotriva cursului jocu
lui, s-a înscris primul gol: C. 
Varga a pierdut cu ușurință 
mingea, în favoarea lui Catin- 
ca (undeva, în terenul oaspe
ților), acesta din urmă l-a „gă
sit" pe GREACA bine plasat, 
iar „șeptarul" ploieștenilor a 
șutat calm, cu boltă, în poarta 
părăsită de Almășan. După ă- 
cest gol, jocul s-a echilibrat, 
iar în următoarele 23 minute 
am înregistrat ocazii de ambele 
părți, ca acelea ale lui Cașuba 
(min. 20) și Greaca (min. 41 — 
bară). Finalul primei părți ira 
găsit din nou pe timișoreni in 
atac, mult mai hotărîți de data 
aceasta, dar fără eficiență la 
finalizare.

în repriza secundă, ta afara 
golului egalizator semnat de

lor victorie pe teren 
din acest campionat, 

care Insă nu s-a reali- 
pofida fotbalului bun 
de „Poli" în cea mai

I „POLI* 1 TIM. 
I PETROLUL

Stadion „1 Mal“; teren foarte 
bun; timp frumos, călduros; 
spectatori — circa 14 000. Șuturi: 
17—6 (pe poartă: 9—7). cornere: 
10—2. Au marcat : TRĂISTARU 
(min. 78), respectiv GREACA 
(min. 17).

JPOLI" : Almășan — C. Varga, 
Ionuț, Andreaș, Stolcov — CHI
NA, Bărbosu (min. 74 CRĂ
CIUN), TIMOFTE n — N. Mă- 
năilă (min. 62 Bungău), Cașuba, 
Trăistaru.

PETROLUL : Liliac — D. PO
PA, PITULICE, C. ȘTEFAN, 
Hîncu — Mocanu (min. 96 Go
ran), ȘT. MÂȚEI, Manta, O. Gri- 
gore — GREÂCA, Catlnca (min. 
77 L. Popescu).

A arbitrat I. Velea (Craiova); 
la linie: G. Ionescu și Al. Ro- 
lea (ambii din București).

Cartonașe galbene: TRĂISTA- 
RU. TIMOFTE H, HINCU, D. 
POPA.

La speranțe : 2—4 (0—2).

GAZDELE, NET SUPERIOARE
PETROȘANI, 22 (prin tele

fon). La începutul partidei, 
principalele date cile proble
mei :

1). Jiul era avidă de puncte 
(nu mai câștigase de trei eta
pe) ; 2) la Inter lipseau
două piese de bază : Majaru 
și Jurcă (accidentați).

Firesc, gazdele au început cu 
multă ambiție, eontrolînd jocul, 
pe care însă nu și l-au limpe
zit decît după vreun sfert de oră. 
După o ratare incredibilă a si- 
bianului Stănescu (min. 19), 
care a tras de la 10 m afară, a 
urmat o cristalizare a jocului 
Jiului. Trio-ul Bîcu—Varga— 
Lasconi era din ce în ce mai 
insistent în atac și, în min. 21, 
Henzei a șutat cu sete... în bară. 

•Nici nu s-a dezmeticit bine a- 
părarea sibiană că, la o nouă 
fază de atac, în min. 22, după 
ce mingea a trecut pe Ia mai 

'multi jucători, BÎCU a șutat 
puternic jos, lingă stilpul din 
stingă porții, V. Marcel a plon
jat disperat, dar inutil : 1—0. 
Evident, petroșenenii au prins 
aripi și, din acest moment, au 
început să domine clar, jucînd 
avîntat, suplu, perielitînd mereu 
poarta adversă. în acest răstimp, 
sibienli au inițiat cîteva con
traatacuri, dar fără grad de 
periculozitate pentru poarta 
Jiului.

Repriza a doua a conturat și 
mai clar superioritatea gazde
lor, care, cembtaind ftiănos în

JIUL
F. C. INTER
Stadion „Jiul"; teren bun; timp 

frumos; spectatori — circa 10 000. 
Șuturi: 15—7 (pe poartă: 10—2). 
Cornere: 4—4. Au marcat: BICU 
(min. 22 și 63 — ultimul din pe
nalty) și HENZEL (min. 58),

JIUL : Ghițan — Negrilă, SE- 
DECARU, Florescu, B. Popescu
— M. Cristea, BICU, I. VARGA
— HENZEL, Moromete (min. 60 
Ceaeusta), Lasconi (min. 
Păuna).

F. C. INTER: v. Marcel 
Cotora, Ponicu, B. Bucur, Do
tată — STĂNESCU, Mărgărit, 
Laurențiu — VASÎI, Radu n 
(min. 81 Boar), Burehcl (min. 37 
Predatu) •

A arbitrat Ad. Porumboiu 
(Vaslui); la linie : C. Corocan 
(Reșița) șt D. Crăciun (Cluj- 
Napoca).

Cartonase galbene : LASCONI, 
B. BUCUR.

La speranțe : 1—2 (0—1).

V. 
B.

76

cîmp, în viteză, au mai înscris 
de două ori: în min. 58, HEN
ZEL a trimis de la 12 m in dia
gonală și portarul sibian a fost 
învins din nou : 2—9 1 în min. 
63, Henzei se lansează spre 
poartă, B. Bucur îl faultează, 
Ad. Forumboiu nu ezită și pc- 
nalty-ul pe oare îi acordă este 
transformat precis de BICU ; 
3—0. Și a mai fost o baril. în 
min. 71, a lui Varga,

Modesto FERRARINI

TRĂISTARU, cu capul — Ia 
excelenta centrare a lui Ti
mofte II (min. 78). —, gazdele 
au mai avut numeroase ocazii 
notabile de a înscrie (între 
care și două bare) : Cașuba 
(min. 47), Ionuț (min. 57), Cră
ciun (min. 77 — bară; min. 82 
și min. 86) și Trăistaru (min. 
88 — bară, Liliac fiind învins, 
dar mingea nu a vrut să intre 
in poartă).

Așadar, în timp ce „Poli" s-a 
jucat eu ocaziile, Petrolul s-a 
apărat atent, cu multă ardoare, 
cucerind un nou punct prețios 
în deplasare.

Mugur POPOVIC!

FOTBAL...
BRAȘOV, 22 (prin telefon). 

Meciul a început destul de as
pru, cu vreo 5—6 faulturi în 
primele trei minute, după 
care arbitrul, văzînd cum stau 
lucrurile, a început să arate 
cartonașele. Brașovenii au ob
ținut o victorie categorică, me
ritată, desigur, dar misiunea 
lor a fost ușurată de replica 
palidă a oaspeților, de de
gringolada din rîndurile a- 
cestei formații, la cane Prunea 
a pus capac, în min. 42, cînd l-a 
lovit pe Caclureac și, normal, ă 
fost eliminat. A ieșit din teren 
Bacoș. și a intrat în locul lui 
portarul de rezervă. Brașove
nii au deschis scorul în min. 
14.: Bacoș s-a jucat cu o min
ge simplă, a pierdut-o, Barbu 
a centrat excelent și CAC1U- 
REAC, de nimeni marcat, la 7 
m, a plasat balonul cu capul, 
jos. Ia colț. în min. 18, tabela 
de marcaj s-a modificat din 
nou : GySrfi l-a faultat pe 
Selimeși, Ia 18 metri de poartă, 
și BARBU a transformat im
pecabil lovitura liberă, trimi- 
țînd mingea, la vinelu, în timp 
ce Prunea, venit tîrziu, s-a lo-

După etapa a 10 a a Diviziei B

GLORIA BISTRIȚA (mi: a m-a) A «fDEVLNIT IIDIR
SERIA I---------------------------------------------

VIITORUL VASLUI — FORES- 
TA FĂLTICENI 3—8 (1—0) : Ivă- 
nlcă (min. 14 și 62) si Farcaș 
(min. 48).

GLORIA BUZĂU — UNIREA 
SLOBOZIA 3—1 (2—0) : Ursa
(min. 12) și Alexandrcscu (min. 
41 șl 63), respectiv Augustin 
(min. 64 — din 11 m).

CEAHLĂUL PIATRA NEAMȚ
— UNIREA FOCȘANI 0—0.

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
F.C.M. PROGRESUL BRĂILA 
0—2 (0—0) : Titirișcă (min. 
55 și 74).

ȘIRETUL PAȘCANI — C.S.M. 
SUCEAVA 1—0 (0-0) : Nlță
(min. 55 — din 11 m).

ARIPILE VICTORIA BACĂU
— POIANA CIMP1NA 0-0.

POLITEHNICA IAȘI — OLIM
PIA RM. SĂRAT 2—1 (0—1) :
Constantin (min. 64) șl Văsîi 
(min. 75). respectiv Roșu 
(min. 5).

C.S. BOTOȘANI — STEAUA

SERIA A II-a —
CONSTRUCTORUL CRAIOVA — 

SPORTUL „30 DECEMBRIE» 1—1 
(0—1) : M. Anton (min. 65), res
pectiv D. Dumitrescu (min. 9).

MECANICA FINA BUCUREȘTI
— PANDURII TG. JIU 4—0 
(3—0) : Șumulanschi (min. 7, 34 
șl 61), Plsău (min. 24), Mlnea 
U (min. 75) șl Dragne (min. 81).

I.C.IJVÎ. BRAȘOV — METALUL 
MIJA 3—1 (3—0) : M. Gheorghe 
(min. 7), Nistor (min. 14 — au
togol) și Fie:» (min. 27), respec
tiv Catinca (min. 65).

CHIMIA RM. VILCEA — 
I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE 4-1 
(3—0) : lo vu (min. 8), Glngu 
(min. 12), Marin Nicolae (min. 
28) și Carabageac (min. 88), 
respectiv Hirsean (min. 82).

A. S. DROBETA TR. SEVERIN
— AUTOBUZUL BUCUREȘTI 
3—1 (2—1) : D. Păuna (min. 8). 
I, Moraru (min. 31) și David 
(min. 80 — din 11 m), respectiv 
Văduva (mta. 22 — autogol).

C.S. TÎRGOVIȘTE — META
LURGISTUL SLATINA 1—0 (1—0): 
Gh, ștefan (min. 1).

UNIREA ALBA IULIA — GAZ 
METAN MEDIAȘ 3—6 (2—0) i

SERIA A IlI-a —
U. T. ABAD — A.SA. TG. 

MUREȘ 3—0 (1—0) : Toderae
(min. 44), Nagy (min. 54 — din 
11 m) și Mulroth (min. 61).

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ
— STEAUA C.F.R. CLUJ. 
NAPOCA 3—0 (0—0) : Cr. Stoica 
(min. 50), L. Popa (min. 60) și 
lîalint (min. 69).

STRUNGUL ARAD — F.C. MA
RAMUREȘ 0—0.

OLIMPIA I.UJW. SATU MARE
— C.SJW. REȘIȚA 2—0 (0—0) :
Borza (min. 65 șl 68).

GLORIA REȘIȚA — SOMEȘUL 
SATU MARE 4—2 (1—2) : V. Rus 
(min. 40 și 51) șl A. Foaie (min. 
66 și 87), respectiv Lohan (min, 
2) și Kapomay (min. 7 — au
togol).

Ă.S.A. PROGRESUL TIMIȘOA
RA - GLORIA BISTRIȚA 1-1 
(1—0) : Rotariu H fmin. 11),
respectiv D. Zamfir (min. 88),

ARMATURA ZALĂU — C.F.R. 
TIMIȘOARA 3—1 (2-0) : Sabăa
(min. 20), Petreanu (min, 39 — 
din 11 m) și C. Pop (min. 83), 
respectiv Neamțu (min. 82).

MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA
— VAGONUL ARAD 1—1 (0—0) S

MAI PUȚIN
vit de bară. în min. 25 a mal 
înscr is A mirași I, dar el era 
în ofsaid. În mta. 42 s-a pe
trecut eliminarea lui Prunea, 
iar cel intrat în poartă, Ciucur, 
avea să. primească gol fără să 
atingă balonul șutat de DRA
GAN, de la 20 de metri. Apă
rările, cu jocul lor la ofsaid, 
au stricat și mai mult spec
tacolul sportiv, care a fost sal
vat, în parte, de fantezia și e- 
ficacitatea lui Barbu, secondat 
de Caciureac și Drăgan, adică 
de autorii golurilor.

După pauză, brașovenii au 
început din nou ofensiva: în 
min. 49, Caciureac a trimis în 
„transversală", cu capul, și 
Mandoca, tot cu capul, de 
la 4 m, a reluat pe lîngă poar
tă ! în min. 55, eroarea tușie- 
rului Moise derutează apărarea 
lui F.C.M., „centralul" lasă 
jocul, să curgă, Cadar scapă 
singur, dar ratează de la 7 m. 
în min. 61, Patru șutează la 
poartă și face... întindere, com- 
pletînd tabloul nereușitelor 
de pînă atunci (faulturi, taf
turi cu nemiluita). în min 
79, Ciucur s-a repnarcat la o 
altă lovitură liberă ă tai Bar
bu, dar, în min, 83, n-a inai 
putut face nimic ; lovitura 11-

MIZIL 2—0 (1—0) : Duma (min. 
44 și 61).

OȚELUL GALAȚI — C.F.R. 
PAȘCANI 1—0 (1—0) : I. Gigi
(min. 2).

Relatări de la : M. Florea, D. 
Soare, C. Rusu, I. Tănăsescu, C. 
Enea. S. Neniță, Cristina Nour, 
S. Ungureanu și Gh. Arsenie.

1. Progr. Br.
2. Gloria Bz.
3. Oțelul
4. Politehn.
5. Foresta
6. Unirea Fcș.
7. St. MizU
8. Viitorul
9. Olimpia

10. Poiana
11. C.S.M. Sv.

12—13. Unirea SL 
C.S. Btș.

14. Șiretul
15. Aripile Bc.
16. CFH Pașc.
17. Ceahlăul
18. Prahova PI.

10 8 0 2 21- 5 16
10 7 1 2 25- 9 15
10 6 0 4 18- 7 12
10 5 2 3 17-15 12
10 6 0 4 11-17 12
10 5 1 4 11-10 11
10 5 1 4 12-12 11
10 5 0 5 17-13 10
10 3 4 3 13- 9 10
10 4 2 4 8-14 10
10 4 1 5 11-12 9
10 4 1 5 16-18 9
10 4 1 5 12-14 9
10 3 3 4 7-13 9
10 3 2 5 9-12 8
10 3 0 7 8-13 6
10 1 4 5 4-12 5
10 1 3 8 5-20 S

G. Badea (min. 63), respectiv 
Rad (min. 70).

METALUL BOCȘA — CHIMI
CA TlRNAVENI 2—0 (2—0) :
Panescu (min. 28 — din 11 m) 
și Ormenișan (min. 45).

Relatări de la : N. Strâjan,
Gh. Botezan, Gh. Mornăilă, Șt. 
Vida, P. Fuchs, C. Crețu, N. 
Daneiu, I. Simion si T. Țăranu.

Mitracu (min. 14) și I. Popa
(min. 30 și 75).

MINERUL MOTRU _. — TRAC-
TORUL BRAȘOV 2—1 (2-1) : D.
Bălan (min. 7) și Mutică (min.
17), respectiv C'împean (min. 18).

Relatări de la : T. Costin, N.
Ștefan, C. Gruia, S. Geornoiu,
M. Focșan. Mo Avanu și I. An-
ghelina.

Meciul F.C.M. CARACAL —•
RAPID BUCUREȘTI £i fost
amina t.

1 Rapid Buc. 9 8 1 0 21- 3 17
2. Pandurii 10 5 4 1 13- 9 14
3 ASA Drobeta 10 6 1 3 19-12 13
4. I.M.A.S.A. 10 5 1 4 16-17 11
5. Mec. Fină ’ 10 4 2 4 22-10 10
6. I.C.I.M. Bv. 10 4 2 4 8- 7 10
7. Unirea A.I. 10 4 2 4 17-18 10
8. Min. Motru 10 5 0 5 7-15 10
9. FCM Caracal' 9 4 1 4 13-12 9

10. Chimia Rm. V. 10 3 3 4 13-12 9
11. Tractorul 10 4 15 17-17 9
12. C.S. T-viște 10 3 3 4 13-14 9
13. Autobuzul 10 4 1 & 15-20 9
14. Constructorul 10 2 5 3 12-18 9
15. Met. Mija 10 3 2 5 12-16 8
16. Metalurgistul 10 4 0 6 14-20 8
17. Sp. .,30 Dec." 10 3 2 5 8-14 2
18. Gaz Metan 10 2 1 7 7-13 S

» Echipă penallzială ev 2 p-

1. Gloria B-ța 10 5 4 1 24- 9 14
2. CSM Reșița 10 6 2 2 14- 6 14
3. Olimpia S.M. 10 6 1 3 15-11 13
4. F.C. Maram. 10 5 2 3 14- 7 12
5. ASA Progr. 10 4 4 2 14-10 12
6. Strungul 10 4 3 3 14- 9 11
7. U.T.A. 10 5 1 4 19-20 11

8—Ș Chimica 10 4 2 4 11.-15 10
Armătura 10 4 2 4 15-1C 10

10. Vagonul 10 3 3 4 18-16 9
11. C.F.R. Hm 10 4 1 5 12-15 9
13. Gloria Reșița 10 3 2 5 11-12 ti
13. Met. Bocșa 10 3 2 5 fr-13 fi
14. Electrom ure.ș 10 4 0 6 15-23 fi
15. Mureșul 10 2 4 4 11-20 fi
16. ASA Tg. M.‘ 10 3 S 4 12-13 7
17. Someșul 10 3 1 0 15-19 7
1«, Steaua CFR 10 1 » 4 0-11 7

I F.C.M. BRAȘOV 4 (31 I
„U“ CJ.-NAPOCA C I

Stadion Municipal; teren bun; 
timp frumos șl călduros; spec
tatori — circa 6 000. Suturi : 13—a 
(pe poartă: 7—1). Cornere; 3—4. 
Au marcat: CACIUREAC (min-’ 
14), BARBU (min. 18 șl 83) șl 
DRĂGAN (min. 43).

F.C.M. : Șanta — GHERGU 
(min. 81 Cseke), Pătru (min. 63 
Lungu), E. Moldovan, Mandoca 
— CACIUREAC, Nedelceanj, 
DRĂGAN, BARBU — AndraȚl L 
Sfelimeșif

„U“ : Prunea — Gy0rfl, Suda,’ 
Neamțu, Gherman — Bacoș (min. 
42 Ciucur), Biro, Movilă — Cadar 
(min. 70 Szabo), Dochla, R. Stan.

A arbitrat Al. Mustătea (Pi
tești) ; Ia linie: Fl. Popescu (Plo
iești) șt I. Molse (Buzău), ulti
mul cu greșeli.

Cartonașe galbene : MOVILA,’ 
E. MOLDOVAN, PATRU, BIRO, 
GHERGU, NEDELCEARU. CSEKE.'

Cartonașe roșii : PRUNEA
(min. 42).

La speranțe s 4—0 (2- 0).
• i ii i rn.w.m.

beră de Ia, 30 m, Mandoca a 
executat scurt și BARBU a tri
mis un. „țut-bombă", jos, Ia 
colț, pecetluind «coral de 4—ft.

Constantin ALEXE



RUCBYȘTII NOȘTRI AU PIERDUT 

PRIMA PARTIDĂ DIN C. E.

România — U. R. S. S. 13-21
BAIA MARE, 22 (prin tele

fon). Mare deziluzie pentru cei 
aproape 8000 de spectatori 
prezenți în tribunele stadionu
lui s „23 August" din municipiul 
maramureșean 1 Evoluînd sub 
așteptări, departe de ceea ce 
arătase în precedentele parti
de ale sezonului, echipa noas
tră națională a ratat debutul în 
noua ediție a C.E. de rugby, 
fiind învinsă de reprezentativa 
U R.S.S. CU 21—13 ‘ • -

Rugbyștii români nu au izbu
tit nici v.n moment să-și impună 
jocul, cedînd adesea cu ușurin
ță baloanele. Ei au arătat nu 
numai aceleași vechi carențe In 
apărare, dar de această dată 
nici nu au atacat lucid și vi
guros, fazele cit de rit incisive 
puțind fi numărate pe degete. 
In plus, a mai apărut (ca un 
făcut!) slaba prestație a șute- 
rilor, care nu a adus decît a- 
raneorl doritul câștig de teren, 
ratînd în schimb — exasperant 
— nu mai puțin de 6 lovituri 
de pedeapsă, majoritatea din 
poziții bune și foarte bune, iar 
o a șaptea a fost jucată, către 
final, la mînă. Iar această ine
ficacitate avea să contribuie 
decisiv la deznodămintul parti
dei. mai cu seamă că trei ase
menea lovituri de pedeapsă au 
fost acordate în primele zece 
minute, cînd Carp — în două 
rînduri — și Domocoș aveau 
șansa reală a unui 9-0! Rată
rile au turnat parcă plumb în 
picioarele jucătorilor noștri, 
astfel tncît, la cele dintîi șar
je ale oaspeților, a fost... 0—6, 
prin eseul lui Parșin (pătruns 
prea lesne!), transformat de cel 
mai sigur om al lor, fundașul 
Dzagnidze, în min. 16.

Dominată în margine, forma
ția noastră a încercat să atace,

to d CUPA MONDIALA LA... ALPINISM
Cum, tali, cele mat multe ramuri sportive au optat pentru o 

Cupă Mondială care să Incorporeze ctteva dintre principalele 
competiții dintr-un sezon, alpinismul (da, da, alpinismul) nu 
se putea ține deoparte. Și tn consecința a organizat și el o 
astfel de Cupă, cu întreceri (deocamdată) la două categorii : 
dificultate și viteză, la bărbați șl la femei.

zilele trecute, o etapi a Cupei Mondiale s-a desfășurat In 
Bulgaria, la Vellko Tlrnovo, și s-a bucurat de un frumos succes. 
Cu acest prilej au ieșit învingători: Raboutou (Franța) la băr
bați și Erbesfield (S.U.A.) la femei, tn proba de dificultate, 
Balezin (U.K.S.SJ și, respectiv, Dorslmond (Belgia) tn cea de 
viteză. (R. Vil.)

CICLISM • Prima ediție a 
Turului feminin al Cubei se va 
desfășura în luna februarie a 
saulul viitor. La competiție și-au 
anunțat participarea cicliste din 
Cehoslovacia, R.D. Germană. Ita
lia. Brazilia, Columbia, Mexic șl 
alte țări • Etapa a 6-a a Turu
lui Australiei a revenit iul Jan 
Schur (R.D.G.), Înregistrat pe 
10 km tn 3.33:59. In clasamentul 
general Individual conduce Vla
dimir Glușko (U.R.S.S.). urmat 
de Aron Lawder (Noua Zeelan- 
<U) la 11 a • SporUva franceză 
Jeannie Longo a stabilit oe velo
dromul acoperit de la Bercy (tn 
apropiere de Paris) un nou re
cord mondial tn proba de 10 km 
cu timpul de 11:54,26. Vechiul

REZULTATE SCONTATE LA SABIE-SEN10RI
(Urmare din pag. I)

Rezultate tehnice ale finalei 
de sabie : Alexandru Chicullță 
(Steaua) — Mlhal Oriță (Tracto
rul Brașov) 10—5, Dan Costache 
— Vllmoș Szabo (ambii Steaua) 
10—2, Ioan Pop (Utilaj Chimic 
București) — Dan Găureanu 
(Tractorul Brașov) 10—5, Daniel 
Grlgore (Tractorul Brașov) — 
Marius Florea (Steaua) 10—8; 
semifinale : Chlculiță — Costa
che 10—2, Pop — Grigore 12—10 ; 
pentru locurile 3—4 : Grigore — 
Costache 12—11; pentt u locurile
1—2 : Chiculiță — Pop 10—3.

în ceea ce privește confrun
tarea echipelor, aceasta î-a 
avut în prim-plan din nou pe 
tinerii scrimeri ai clubului 
brașovean Tractorul care, con- 
tinuîndu-și, duminică, evoluți
ile foarte bune le la indivi
dual și mobilizați ia maximum, 
au reușit să tișvingă sever 
(9—2), într-una dfe semifinale, 
formația Utilaj Cjiimic Bucu
rești (alcătuită diț sabreri ex
perimentați, fosta stele ale e- 
chipei naționale, cum sînt Pop 
și Mustață) și să dispute fi
nala. Chiar dacă Grigore. Gău- 
rean, Oriță. Dorin Vărzaru nu 
au mai putut ține pasul cu ste- 
liștil ta ultima lor confruntare 
(deși meciul a debutat sub 

dar din propriul teren, abia In 
min. 26 notînd o tentativă de 
incursiune a lui Șugar; acesta 
este blocat, balonul fiind cu
les de Dumitraș, care se nă
pustește literalmente spre bu
tul advers, pe 40 de metri, și 
nu poate fi oprit din drumul 
spre eseu. Speram atunci în- 
tr-un reviriment, dar nu a ve
nit așa ceva. Oaspeții au domi
nat tactic, au mai înscris prin 
Dzagnidze — lovitură de pe
deapsă în min. 35, Insă scorul 
avea să se strîngă de fiecare 
dată: Domocoș l.p. min. 58 
(7—9), Dzagnidze l.p. min. 63, 
Toader l.p. min. 67 (10—12), 
din nou Dzagnidze, însă din 
drop tn min. 69, Toader l.p. în 
min. 75, cînd era așadar 13—15. 
Mai speram încă tn ultimele 5 
minute, deși Oroian își lăsase 
echipa In 14 oameni (fiind e- 
liminat In min. 62). pentru ca 
eseul să vină, numai că el a 
fost înscris de... Mironov, care 
a depășit ușor o rezistență mai 
degrabă simbolică; a transfor
mat Dzagnidze; 13—21, țnfrîn- 
gere surprinzătoare, aspră, de 
neacceptat.

Arbitrul Jean Claude Doulcet 
(Franța) a condus corect for
mațiile: ROMANIA — Carp
(min. 66 Răcean) — Toader, 
Lungu, Fulina, Șerban — Do
mocoș, Neaga — Șugar, Radu
lescu. Dumitraș — Ciorascu, 
Oroian — Dumitrescu, Gh. Ion, 
Leonte; U.R.S.S.: Dzagnidze — 
Voropaev, Neceaev, Parșin, 
Zuev — Mironov, Franțuzov — 
Korolev, Tihonov, Sokolov — 
Plotnikov, Sergheev — Molcea- 
nov, Malikov. Hohlov.

Geo RAEȚCHI
(Urmare din pag. I)

PE SCURT • PE SCURT 
record era de 13:12.534 și apar
ținea sportivei finlandeze Tea 
Vykstedt-Nyman.

HANDBAL • In prima zi a 
competiției masculine de la St. 
Gali (Elveția), reprezentativa 
R. D, Germane a întrecut cu sco
rul de 23—24 (14—10) echipa R. T. 
Germania, iar selecționata Elve
ției a dispus cu 23-18 (11—0) de 
formația Islandei.

RUGBT • Echipa Noii Ze- 
elande, aflată ia turneu tn Ma
rea Brltanle. a evoluat la Pon- 
typool (Țara Galilor) în compa
nia unei selecționate locale. Rug- 
byștii neozeelandezi au obtinut 
victoria cu scorul de 47—6 (31—3).

semnul echilibrului : Chiculiță 
— Oriță 5—4. Florea — Văr
zaru 4—5, Costache — Grigore 
5—4), remarcăm ambiția cu 
care ei și-au apărat șansa pînă 
la ultima tușă.

Iată, In continuare, clasamen
tul final al Campionatului Na
țional pe echipe la sabie, pre
cum șl rezultatele ultimei etape:
1. Steaua — campioană națio
nală (9—1 cu C.S.S.M., 9—2 cu 
C.T. Tr. Brașov. 9—1 cu Tracto
rul Brașov), 2. Tractorul Brașov 
(9—5 cu Montorul Slobozia, 9—2 
cu U.C.B.), 3. Utilaj Chimic
București (9—5 cu Dlnamo Bucu
rești, 9—5 cu C.T. Tr. Brașov). 
4. Centrul de Tineret Tractorul 
Brașov (9—4 cu C.S.M.-C.S.Ș. U- 
nirea Iași), 5. Dlnamo București 
(S-5 cu Montorul Slobozia, 9—3 
cu C.S.Ș.M.), 6. C. S. Satu Mare 
(8—8, 64—60 t.d./t.p. cu C.S.M.- 
C.S.Ș. Unirea lași), 7. Montorul 
Slobozia ((9—3 cu C.S.M.-C.S.Ș. 
Unirea Iași), g. C.S.M.-C.S.Ș. U- 
nlrea Iași, 8. Șoimii I.M.U.C. 
Buc. (9—2 cu Tlnărul Tractorist 
Brașov, 9—1 cu C.S.Ș. Voința 
Slobozia. 9—7 cu C.T.A.S.), 10. 
Ttnârul Tractorist Brașov (9—1 
cu C.S.Ș. Voința Slobozia, 9—T 
eu C.T.A.S.), 11. C.T.A. Steaua 
(9—5 cu C.S.Ș. Voința Slobozia), 
12. C.S.Ș. Voința Slobozia.

Au retrogradat, ded. formațiile 
C.T.A. Steaua și C.S.Ș. Voința 
Slobozia.

..INTERNAȚIONALELE" DE TENIS 
DE MASĂ ALE POLONIEI 
VARȘOVIA (Agerpresf. în 

competiția feminină pe echipe 
din cadrul campionatelor inter
naționale de tenis de masă ale 
Poloniei, ce se desfășoară la 
Poznan, selecționata României 
a întrecut cu scorul de 3—1 
formația Suediei. Alte rezulta
te : Franța — Ungaria 3—0 ;
Anglia — Iugoslavia 3—9, Ce
hoslovacia — Bulgaria 3—1. în 
turneul masculin au fost con
semnate următoarele rezultate : 
Belgia — Suedia 3-0; Polonia 
— Ungaria 3—0 ; Iugoslavia — 
Italia 3-1.

Il'RNfDl CAMPIONILOR 

IA TENIS
NEW YORK, 20 (Agerpres). 

„Turneul campionilor" Ia tenis 
se va disputa între 28 noiem
brie și 3 decembrie la New 
York cu participarea primilor 
clasați în „Marele Premiu". Pl- 
nă în prezent numai doi ju
cători, cehoslovacul Ivan Lendl 
și vest-germanul Boris Becker, 
și-au asigurat calificarea la 
acest tradițional concurs.

DANIELA SILIVAȘ — TRIPLĂ CAMPIOANĂ

ta de brouz a podiumului de 
premiere, și ea autoare a unui 
exercițiu remarcabil. Clasa
ment: 1. DANIELA SILIVAS 
9,950, 2. O. Dudnik 9,937, 3. 
Gabriela Potorac 9,887.

Solul, rotația de adio a în
trecerii, i-a prilejuit Iui Silivaș 
încă o probă de măiestrie, încă 
o- apariție de vis. Ea a efec
tuat, în cadrul unui exercițiu 
complex, o diagonală dublă cu 
elemente de mare dificultate și 
originalitate care, pur și sim
plu, a uluit publicul. Cea care

SABITURI • Concursul inter
național desfășurat pa trambu
lina de la Zakopane a revenit 
sportivului polonez Bogdan Pa
pe j, cu un total de 223,1 puncte,

TENIS • In optimi de Anală 
la turneul feminin de la Zurich: 
Hana Mandlikova — Laura Go- 
larsa 6—3, 7—6, Jana Novotna — 
Judith Wiesner 6—1, e—3, Natha
lie Tauzlat — Brenda Schultz 
7—5, 6—1, Helen Keles! — Gret
chen Magers 7—5. 6—2. Ka
rine Quentrec 6—4. 5—3 cu
Eva Pfaff. Laura G-olarsa
(Italia) 3—6, 7—6, 6—3 cu Jfl
Hetherington. In turneul de la 
Tokio, suedezul Stefan Edberg
1- a Învins cu 6—2, 8—3 pe austra
lianul John Fitzgerald, canadia
nul Grant Connell a dispus cu
2— 6, 6—1. 8—4 de ecuadorlanul 
Andres Gomez, far Ronald Age- 
nor (Haiti) a reușit să-l elimine 
cu 6—0, 6—3, pe americanul An
dre Agassi, cotat printre favo- 
rițil concursului.

• In preliminariile C.M. din 
zona Asiatică. la Singapore, 
R.P.D. Coreeană — Qatar 2—0, 
Arabia Saudits — Emiratele A- 
rabe Unite 0—0. Toate echipele au 
susținut cite 3 jocuri : clasa
ment : 1. Coreea de Sud 5 o.
2. R.P.D. Coreeană 3 p, 3. R.P. 
Chineză, Qatar sl Arabia Saudită 
2 p etc.

ITALIA (et s> : Atalanta — 
Ascoll 1—0. Cesena — udinese 
1—1, Florentina — Sampdoria
3— L Genoa — Juventus 2—3 (Alei
nikov a marcat golul victoriei), 
Lazio — Bologna 3—0, Lecce — 
Bari 1—1, Milan — Roma 1—0 
(Van Basten mln. 8», Napoli — 
Inter 2—0 (Careca min. TO si 
Maradona mln. 88). Verona — 
Cresnonese 1—1. In clasament t 
Napolt ia n. Juventus. Sampdoria 
sl Biter cite 18 n.
• R. D. GERMANA (etapa 8) 1 

Chemie Halle — Bischofswerda
4— 0. Magdeburg — Erfurt 1—0. Dy
namo Dresda — Statu Branden
burg 3—3. Jena Stahl — Eisenhut
tenstadt 1—1. Energie Cottbus — 
Wismut Aue 2—1. Hansa Rostock 
— Dynamo Berlin 3—L Karl Marx 
Stadt — Lokomotive Leipzig a-

CAMPIONATE MONDIALE
•Pugilistul fillpinez Luisito 

Espinoza este noul campion la 
cat. cocoș (WBA), în urma 
victoriei prin k.o. rep. 1 asupra 
thailandezului Khaokor Galaxy, 
în meciuTde la Bangkok.
• Reprezentativa Spaniei a 

cucerit titlul mondial Ia ho
chei pe rotile în competiția 
desfășurată în Argentina, la 
San Juan. în meci decisiv, 
Spania a întrecut Portugalia 
cu 2—1. Pe locul 3. Italia, pe 
4. Chile, pe 5. Argentina.
• C.M. de yachting la clasa 

„Tornado" s-a încheiat, la 
Houston (Texas), cu victoria e- 
chipajuiul australian Michael 
Both — John Forbes. Pe locul 
secund, Italia (Giorgio Zuccoli, 
Angelo Gllsoni).
• Penultima cursă din cele 

16 ale Campionatului Mondial

COMPETIJIA DE HANDBAL DIN OLANDA
AMSTERDAM (Agerpres). — 

Meciurile din ziua a treia a 
turneului international feminin 
de handbal ce se desfășoară în 
Olanda s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate : R.D. Ger
mană — Polonia 23—19 (12—10), 
Olanda — România 23—22 

obținuse cea dinții notă de 10 
a competiției, lunca trecută, 
românca Daniela Siiivaș, a ob
ținut-o și pe ultima, devenind 
astfel — ușor de ealculat — 
eroina C.M. 1989, adunînd un 
bilanț fără egal ta finalele pe 
aparate, cel mal mare nu
măr de medalii de aur : X 
Cum, la același aparat. Cris
tina Bontaș s-a clasat a treia 
O. DANIELA SILIVAȘ și S. 
BOGHINSKAIA 10, 3. Cristina 
Bontaș 9,962), apare întru fotul 
justificată afirmația că, reali
zând aici un bilanț de T me
dalii (3 de aur, 2 de argint și 
2 de bronz), gimnastica femini
nă românească, una a muncii, 
a perseverenței și a dăruirii, 
șî-a consolidat locul de frunte 
In peisajul mondial, conferin- 
du-t dimensiuni mai ample și 
orizonturi mai înalte.

Felicitindu-le pe fetele noas

O PROBĂ EPUIZANTĂ...
Acum, de etnd triatlonul 

(înot, ciclism fond și alergare) 
și-a făcut loc între ramurile 
sportive de mare popularitate, 
competițiile sale fiind mult 
populate de bărbați și femei, 
și urmărite eu interes de nu
meroși spectatori, iată că spe
cialiștii acestei discipline in
tenționează să-i mai adauge

mtnat. Clasament : Magdenburg 
șl Dynamo Dresda 13 p. Energie 
Cottbus 11 p.

a FRANȚA («tapa 13) I St. Eti
enne — Metz 4—3. Caen — Nlsa 
1—1, Brest — Toulouse 0—0, Mo
naco — Mulhouse 0—0, Cannes
— Auxerre 2—2. Bordeaux — 
Marsilia 3—0. Paris St. Germain
— Lyon 0—1. Sochaux — Racing 
Paris 2—0, Lille — Montpellier 
1—0, Toulon — Nantes 0—0. Cla
sament : L Bordeaux 23 o, 2. 
Sochaux 20 p, 3. Marsilia 19 p (14 
J), 4. Toulouse 10 p. -

BULGARIA (etapa 91 1 T.F.K.A. 
Sredet — Cemo Mote 6—1. Slavia
— Vitoșa 3—L Sllven — Trakia 
3—0. Goma Oriahovita — Dunav 
1—0, Loa. Plovdiv — Pirlo 1—1, 
Vrața — Cernomorct 1—2, Bcroe
— Ettr o—1. Hebur — Lok. Sofia 
3—0. Clasamentul t T.F.K.A. io n.
3. Cernomoret 13 p. 3. Sllven 11 P.

belgia (etapa 10) ; Ware,gem
— F.C. Bruges 1-3. F.C. Malines
— Gantoise 2—0. Lokerea — Ma
lines 0—0. Anderlecht — Courtral 
3—0, Cercle Bruges — Standard 
Liege 3—1. St. Trend — Beershot 
1—I, Beverea — Charleroi 4—0, 
>43. Liege — Ltezse 4—2. Anvers

de automobilism pentru For
mula I a avut loc la Suzuka, 
In Japonia și a măsurat 310,527 
km. Cum s-a anunțat, era o 
dispută foarte importantă pen
tru pilotul brazilian Ayrton 
Senna, oare avea neapărată 
nevoie de victorie. în ultimele 
două curse, pentru a putea, 
deveni campion. Dar Senna a 
fost descalificat așa că, la a- 
ceastă oră, chiar înaintea Ma
relui Premiu al Australiei, 
francezul Alain Prost este 
campion al lumii. „

Cursa de la Suzuka a nevenit 
italianului Alessandro Nanini 
„Benetton Ford") care a înre
gistrat o medie orară de 195,907 
km. A fost urmat, la 11,904 a, 
de un alt italian, Riccardo Pa- 
trese (,.William Renault") și la 
13,446 s de belgianul Thierry 
Boutsen („William Renault").

(12—13), Franța — Cehoslovacia 
17—16 (7—8).

în ziua a 4-a la Schiedam, 
reprezentativa României a în
vins cu scorul de 28—21 for
mația Cehoslovaciei. Polonia a 
dispus cu 22—18 de Franța, tar 
R. D. Germană a întrecut cu 
27—23 echipa Olandei.

tre, să nu-1 uităm nici pe bravii 
lor antrenori — Adrian Gorcac, 
Octavian Belu, Tatiana Popa și 
Adrian Stan —, ca și pe toți 
aceia care, la nivelul federației 
de specialitate și al C.NJS.F.S., 
au făcut posibil, prin sprijin sl 
îndrumare exigentă, acest nou 
și prestigios succes.

Punînd punct aici relatării 
noastre și urmînd să revenim 
din Stuttgart, să adăugăm că, 
prezenți de cinci ori In finale. 
Ia trei aparate, băieții noștri 
au fost mereu la un pas de 
medalii, dar nu l-an făcut 1 
Marius Gherman a ocupat de 
două ori locul 4 (9,787 la sol 
și 9,799 La sărituri), ca și Ma
rian Rizan (9,909 la cal cu 
minere). Celelalte clasări: M. 
Rizan al cincilea la paralela 
(9,625) și M. Stoican al șaselea 
la sărituri (9,718).

ceva și, astfel, * *-o  transforme 
tatr-un... cvadrlatlon.

— Ekeren 4—1. Clasament: 1. An
derlecht 18. Malines 18 p. 3. F.C. 
Bruges 15 p.

DUPA 11 ETAPE, ta campiona
tul ARGENTINEI conduce River 
Plate 15 puncte, urmată de 
Independiente 14 puncte. Rezul
tate din etapa a 11-a : in
stitute — Boca Juniors 0—0, Union
— Platense 0—0. Estudlantes — 
Tailors i—i. Ferrocarli oeste — 
Gimnaste 0—0. Esnanol — Racing 
Cordoba 2—1. River Plate — Ro
sario Central 0—0. Independlente
— Racing Club 2—2.

OLANDA (et. 11). Echipa Vltesde 
a Învins, ta deplasare, cu 1—0 pe 
Eindhoven. Alte rezultate : A tax — 
Feyenoord 1—1; Den Haag — For
tuna 4—0 ; Roda Kerkrade — 
Groningen 1—1 5 Niimegen — 
Haarlem 3—1. în clasament con
duce Roda cu 15 o.
• Cel puțin 12 persoane au 

fost rănita tn urma exploziei a 
două bombe artizanale tn tribuna 
stadionului Aîax din Amsterdam 
ta cursul medului dintre echine
le A lax st Feyenoord-Rotterdam. 
Potrivit politiei, cele două bom
be au fost amplasat- tn tribunele 
unde se aflau suporterii echipei 
dta Rotterdam.

Recent, ta insula Ibiza, ta 
Spania, a avut loc un concura 
cu patru probe : înot — 5 km, 
caiao — 29 km (!?), ciclism
80 km șl alergare 25 km.

Orice s-ar zice, aceasta (mal 
ales !) este o probă epuizantă, 
asta ca să nu-1 spunem altfel!!
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