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ECHIPE ROMÂNEȘTI ÎN CUPE EUROPENE

HANDBAL: O SINGURĂ VICTORIE IN PRIMA MANȘĂ
Ieri, trei echipe românești au susținut primele băimărenii au obținut o victorie, care lie va 

partide în optimile de finala ale cupelor euro- permite —• sperăm —, după partida decisivă de 
pena la handbal masculin : Steaua — in C.C.E., la sfîrșitui acestei săptămîni, calificarea în etapa 
Minaur Baia Mare — în Cupa Cupelor și Dinamo următoare. Așteptăm, totodată, evoluții superi- 
București — în Cupa I.H.F. Dintre acestea, dpar oare în retur ale celorlalte două formații.

Cupa Cupelor: MINAUR BAIA MARE

După două „ediții* ratate, 
tradiționalul derby al rugbyu- 
lui nostru a oferit ieri un joc 
mal aproape de pretenții, ten
sionat dar sub semnul fair- 
playului, palpitant cu adevărat 
de vreme ce au fost nu mai 
puțin de șase răsturnări de 
scor (!) pină in momentul de
ciziei: DINAMO — STEAUA 
22—26 (15—17), Un astfel de 
meci, capul de afiș al etapei 
a noua în prima grupă valo
rică. a conectat din plin publi
cul (tribuna Stadionului Olim
pia fiind prea mică pentru un 
număr așa de mare de spec
tatori, iar condițiile de vizio
nare cu totul improprii astfel), 
care, indiferent de simpatii, a 
putut urmări și aplauda o sea-

secunde, finalul Incandescent 
confirmind ' întru totul această 
impresie. Un final cu dinâmo- 
viștii (care au dominat auto
ritar marginea, prin Răduca- 
nu, secundat de Doja, cel mai 
activ jucător din teren) pre- 
sînd oontinuu, după ce cam
pioana se detașase la patru 
puncte, gratie plusului de, lu
ciditate, Echipa din Șos.n.Ște
fan cel Mare s-a aflat tuf 'ex
tremis. foarte aproape de, cel 
puțin, un egal, ratat (și) pe 
fondul unei mult controversa
te decizii a arbitrului, greșită 
in opinia antrenorului federal 
D. Mihalache. a altor specia
liști — opinie la care sub
scriem....

Steaua a construit prima ac-

A ÎNCHEIAT meciul cu avantaj substanțial
BAIA MARE, 5 (prin tele

fon). în Cupa Cupelor la 
handbal masculin Minaur Baia 
Mare a debutat cu o victorie, 
învingînd în primul meci cu 
33—23 (14—9) pe Hapoel Ri- 
shon Le Zion din Israel. A fost 
un meci foarte greu, de mare 
angajament. în care au fost 
păstrate limitele sportivității, și 
în care Minaur a condus tot 
timpul, dar s-a desprins ane
voie — deși a jucat bine — 
pentru că oaspeții i-au pus se
rioase probleme. Cu o echipă 
de atleți cam în genul arun

cătorilor de greutate, cu trei 
jucători (Dayan, Kohen și 
Levy) în jur de 2 m, cu o 
apărare agresivă și un atac 
energic; Hapoel a ținut strîns 
scorul pînă în min. 32 (14—10). 
Elevii antrenorului emerit Las- 
căr Pană. și ai lui Petre Avra- 
mescu au trebuit să lupte din 
răsputeri, avînd de partea lor 
fantezia în atac, cu schimburi 
derutante de locuri, cu o cir
culație rapidă a mingii și in
filtrări subtile pe semicerc. 
Porumb, pivotul, și adesea 
Marta, care l-a dublat, au ere-

VOLEI: FRUMOS DEBUT AL
SEXTETULUI FEMININ CRAIOVEAN

at culoare de aruncare de 
scurtă durată, exploatate 
prompt de nu mai puțin de 8 
jucători, între care Popovici, 
Botorce și Andronic. în apăra
re s-a detașat Neșovici, care 
a parat o aruncare de la 7 m, 
trei situații de singur cu un 
atacant și alte șase mingi de 
goi.

Așadar, o victorie muncită, 
cu o „rezervă" de zece goluri 
în vederea unui meci retur 
(11 noiembrie) care se anunță 
chiar mult mai greu. Au în
scris: Popovici 7, Pavel 7 (5), 
Botorce 5, Porumb 4, Andro
nic 4, Akacsos 3, Marta 2, Bon
ta» 1, respectiv Dayan 7 (1), 
Vered 4, Nahamoni 3, Levy 2, 
Aronovici 2, Kushnir 2, Orgad, 
Kohen și Rafaeîi. Au arbitrat 
bine Vasili Fegir și Dmitri 
Stegura (U.R.S.S.).

MPceo COSTEACRAIOVA, 5 (prin telefon). 
„Bănia" a avut o duminică 
sportivă de excepție, cu fotbal, 
handbal și volei, care au stîr- 
riit un mare interes nu numai 
în rindul localnicilor, ci și în 
împrejurimi. Numeroșii adepți 
ai voleiului au beneficiat de 
un program deosebit, am pu
tea spune în premieră: două 
meciuri in cupele europene, 
susținute de echipele — femi
nină și masculină — ale clu
bului studențesc, în prima 
manșă a turuldi I al „Cupei 
C.E.V.".

Primele au intrat în scenă 
voleibalistele de la Universita
tea C.F.R., avînd în față for
mația Antonius Herenthals, 
lideră In ediția în curs a cam
pionatului belgian. Elevele lui 
L Constantinescu si Ad. Coto- 
ranu porneau mari favorite și 
au obținut, de altfel, victoria 
cu 3—0 (7. 8, 9), dar jocul nu 
a fost deloc ușor, cum se cre
dea. Pe de o parte, pentru că 
oaspetele, după un start mai 
ezitant, au pus în dese rin- 
duri cralovencelor serioase 
probleme prin jocul lor combl- 
nativ si în viteză, joc impus 
de o iscusită coordonatoare, 
Heather Sawyer (componentă 
a naționalei canadiene), care 
le-a pus în valoare îndeosebi 
pe trăgătoarele Janice Johnson

(americancă) și Miet Deckers. 
De asemenea, belgiencele au 
etalat o remarcabilă apărare 
în linia a doua. Pe de altă 
parte, echipa noastră a înre
gistrat frecvente scăderi de 
concentrare, vizibile în unele 
greșeli la serviciu și preluare, 
precum și în apărarea din li
nia a doua, unde numai Mo
nica Șușman a avut un ran
dament bun.

începutul partidei a fost do
minat net de Universitatea 
C.F.R. (8—1, 13—3, în setul 1), 
apoi au apărut primele sem
ne de echilahru din cauzele a- 
mintite. în cel de al doilea 
set, oaspetele' au reușit chiar 
să preia conducerea (8—6). fi
ind nevoie de eforturi deose
bite în atac, capitol la care 
Mirela Bojescu și Mirela Ca
zangiu s-au dovedit mai efi
ciente. După oe s-au detașat 
decisiv (9—1, 11—3) în setul al 
treilea, craiovenoele au slăbit 
din nou ritmul

Desigur, victorie detașată a 
reprezentantei noastre. care 
însă trebuie sâ privească me
dul retur de la sfîrșitui aoes- 
tei săptămîni cu toată seriozi-

Aurelion BREBEANU

(Continuare In pap a 4-«)

Azi, la Palatul

sporturilor și Culturii

START SPRE...
• Primele gale, la

Incepînd de azi, marea fa
milie a iubitorilor sportului cu 
mănuși se va reuni din nou în 
jurul ringului. De data aceas
ta în cochetul Palat al Spor
turilor și Culturii din Capitală, 
unde vor avea loc întrecerile 
din cadrul turneului final al 
Daciadei Ia box. Am așteptat 
cu nerăbdare evenimentul a- 
cesta sportiv, cu atît mai mult 
cu cît de la „Centura de aur“ 
nu am mai avut prilejul să-1 
vedem evolulnd în București 
pe boxerii noștri fruntași, care 
s-au pregătit pentru „mondia
lele" de la Moscova, unde, du
pă cum se știe, au cucerit o 
medalie de aur, prin FrancLse

il transmite
Foto : Aurel D. NEAGU

țiune incisivă, cu C. Florea 
la origine, la puțin timp de 

Ta debutul întîlnirii. urmat re
pede de un altul, cn Șerban 
stopat greu, rezultînd insă lo
vitura de pedeapsă transfor
mată de Alexandru: Dinamo

Geo RAEȚCHl

(Continuare In pap. a 4-a)

Balon ciștiqat de grămada Stelei, pe care Coman 
liniei de treisferturi

mă de faze realmente specta
culoase, fără a trece însă cu 
vederea cam multele greșeli 
individuale. Asemenea ererl au 
permis, de altfel, stellștilor să 
se desprindă, 10—0 șl 14—6, 
după 25 de minute în care, 
ce-i drept, ei au părut mal si
guri. mai agresivi. Dar de la 
cea dinții inversare de situații 
s-a văzut că soarta partidei 
se va hotărî abia în ultimele

TITLURILE DE CAMPIONI LA BOX
orele 15,30 fi 18

V aș tag, și alta de bronz, prin 
Rudei Obreja. Aceste două 
succese ale pugilatului nostru 
adaugă un plus de interes (și 
așa major) față de turneul in 
urma căruia, duminică dimi
neață. se vor decerna titlurile 
de campioni pe 1989. Vom a- 
vea prilejul, deci, să asistăm 
lg un adevărat maraton pugi
listic, care va dura întreaga 
săptămînă. în programul ga
lelor figurind și cel doi me
daliat! ai C.M. Subliniem acest 
fapt, considerând că, pentru 
adevărații iubitori și cunoscă
tori al boxului, fie și numai 
recitalurile pugillstice ale cam
pionului mondial Vaș tag și ale

oeluilalt medaliat Ia „mondia
la*, Obreja, ar constitui sufi
cienta argumente pentru a-1 
abona la toate galele săptăml- 
nlL_ Cit de puternică va fi 
replica adversarilor lor 7 Vom 
vedea. Cn siguranță, insă, că 
această replică va fi viguroa
să, deoarece toți „semimijlo- 
cii* șl „mijlocii mici* s-au pre
gătit special pentru... obiecti
vele Vaștag și, respectiv, 
Obreja.

Interesul spectatorilor mi se 
va menține, desigur, numai în 
Jurul celor doi mari favoriți. 
El se va extinde, cu siguran-

Petre HENT

(Continuare In pap. a 4-a)

Etapa a 11-a
a Diviziei A fa fotbal gazdele - Învingătoare în derbyul de la craiova
• Primul eșec al liderului • Steaua, puncte prețioase la Bacâu • Victoria și Jiul dștigătoare la scor • F.C. Farul, din nou egal în deplasare

• F.C. Bihor confirmă pe teren propriu ® „Lanterna" pierde in extremis la Brașov • Campionatul se întrerupe pînă la 19 noiembrie

REZULTATE TEHNICE CLASAMENT

lată-l pe Cisan înscriind al doilea aol al echipei sale, in urins 
anei acțiuni rapide ri spectaculoase. Fnsd din mwiul Victoria 
9. C. Inter Foto : Nloolao PROfl»

Jiul
S.G Bacău 
Victoria 
jCorvinul 
Univ. Craiova 
F.C.M. Brasov
F.C. Olt
F.C. Bihor
Sp. Studențesc

- Petrolul
- Steaua
- F.C. Inter
- „Poli* Timișoara
- Dinamo
- F.C. Argeș
- F.C. Farul
- Flacăra
- „U* Cluj-Napoca

ETAPA VIITOARE (duminică 19 noiembrie)

F.G Argeș
Steaua
F.G Inter
Petrolul 
„PoM* Timișoara
F.G Forai
Dinam»
Flacăra
JU* Cluj-Napooa

- Univ. Gaiova
- Victoria
- F.C.M. Brașov
- S.G Bacău
- Jiul
- Corvinui
- Sp. Studenț»««- f.g o*
- FG Mur

4- 0 (1-0) 
0-1 (0-1)
5- 0 (1-0)
3-1 (2-0)
1-0 (1-0)
1-0 (0-0)
1-1 (1-1)
2-0 (0-0)
1-0 (0-0)

1. DINAMO 11 10 0 1 37- 4 20
2. Steaua 11 9 1 1 25- 4 19
3. Univ. Craiova 11 7 3 1 20- 7 17

4. Victoria 11 6 2 3 17-10 14
5. F.C. Bihor 11 7 0 4 29-18 14
6. Petrolul 11 5 2 4 18-15 12
7. F.C.M. Brașov 11 5 2 4 12-21 12
8. Sp. Studențesc 11 5 1 5 13-12 11
9. F.G Inter 11 5 1 5 18-26 11

10—11. F.C. Olt 11 3 4 4 14-14 10
F.C. Farul 11 3 4 4 15-15 10

12. Jiul 11 4 1 6 12-18 9
13. Corvinui 11 4 1 6 10-25 9
14. S.C. Bacău 11 3 2 6 13-25 8
15. Flacăra 11 3 1 7 11-17 7
16. „U* Cluj-N. 11 1 4 6 8-22 6
17. „Poli* Tim. 11 1 3 7 14-22 5
18. F.G Argeș 11 1 • * 7-18 4
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Rezultatele meciurilor de bas
chet desfășurate sîmbătă și du
minică, în 
Naționale :

A OBȚINUT PRIMA VICTORIE
in cele 9 partide ale etapei a 11-a Diviziei A

cadrul Campionatelor

A ÎNVINS elanul deosebit al gazdelorFEMININ

OLIMPIA

Baschet: COMERȚUL ȚG. MUREȘ (f)

CAP/

(din 
mai 
Ba-

BUCUREȘTI — ME
TALUL l.M.P.S. SALONTA CRI
ȘUL 82—68 (45—37). 14 puncte ta 
favoarea formației Olimpia, In 
sala proprie, dar tabela de scor 
a indicat 53—53 (min. 26), 59—59 
(min. 32) 68—66 (min. 37), bucu- 
reștencele beneficiind în final 
de plusul lor de experiență, de 
coșurile salvatoare înscrise . de 
Romela Cristea, Mălina Marlna- 
ehe și Mariana Bădinicl, pre
cum și de ... greșelile de tehnică 
și ratările oaspetelor comise toc
mai ta această perioadă decisivă 
a întrecerii. în general. Olimpia 
a excelat, ca de obicei, prin a- 
curatețea și incisivitatea acțiu
nilor tactice, dar, tot ca de obi
cei. combativitatea în apărare 
a lăsat de dorit. Acest ultim 
element a fost tocmai principala 
„armă” a echipei Metalul 
rîndul căreia a lipsit cea 
bună jucătoare, Gabriela __
logh), care a realizat (șl fruc
tificat) destul de multe contra
atacuri. In plus, micuța Corne
lia Marchiș (1,64 m ; 21 de ani) 
șl-a impulsionat permanent chi pierde și, în ’ ■ 
zat 4 aruncări
tîlnirea a fost atractivă nu nu
mai prin evoluția scorului, ctși 
prin spectaculozitatea multor 
faze. Au marcat : Cristea 29, 
Marlnache 21, Bîră 8, Bădinicl 
9, G. Szoke 7, Stoicliiță 4, E. 
Szoke . 2, Tmtea 2, respectiv 
Marchiș 18, Leitner 18, Putlciu 
12, Flaundra 6. Z. Popa 4, Me- 
saros 4, Orban 6. Cele mal bune 
apărătoare : Alexandrina Bîră, 
respectiv Cornelia Marehlș. Doi 
arbitri tineri, L. Badea (Bucu
rești) și V. Ciuciulete (Craiova), 
acesta din urmă debutant ta Di
vizia A, au asigurat buna des
fășurare a unei partide neaștep
tat de echilibrată.

.________ e-
plus, a reali- 

de 3 p. în-

SPORTUL STUDENȚESC BUCU
REȘTI — GAZ METAN C.SUȘ. 
MEDIAȘ 110—37 (SI—33). Scor 
record realizat de una dintre 
«de mai In formă echipe ale 
campionatului. Medteșenceje, Hp. 
site de aportul • doua titulare 
(Carmen Radi sî Nieoleta IȘagy), 
eu șase junioare In echipa (irm 
mdnd numai 16 ani), nu puteau 
emite pretenții asupra victoriei. 
Era de dorit, in schimb, ea ele 
să lupte cu mai multă ambiție 
ta- apărare. Este de așteptat din 
partea noului antrenor. M. Me- 
șerin, să-și pregătească elevele 
cu mal multă exigență, pentru 
ca acestea să facă față nivelu
lui Diviziei A. Au marcat t 
Laszlo 23, Mitroi 20. C. Bora S, 
Zldaru 7, Petre 12, Cr. Alexan
dru 2. Făgărășanu 10, Gera 11, 
Moldoveanu 8, Cristescu 8, res
pectiv Veres 18, Vigh 8, Radu 3, 
Bunget 2, Bicblș 2, Dtaescu 2, 
Vellcica 2. Apărătoare : Carmen 
Moldoveanu, respectiv Damieta 
Velicică. Arbitri : R. Stănciules- 
cu (Tlrgoviște) — M. Martiș 
(București).

Dumitru STĂNCULEȘCU

VOINȚA BRASOV — METALUL 
C.S.Ș. RÎMNICU VILCEA 59—57 
(25—24). Dispută anostă, cu mul
te ratări, „salvată" de finalul

ALTE REZULTATE
11-a îhandbal (m), etapa a __ _ . 

ȘTIINȚA BACAU — STRUNGUL 
ARAD 30—19 (12—9), UNIVERSI
TATEA CRAIOVA — HIDRO
TEHNICA CONSTANȚA 25—22 
(15—15, A.S.A. ELECTROMURES 
TG. MUREȘ — POLITEHNICĂ 
TIMIȘOARA 26—23 (12—12), „U*
C.U.G. CLUJ-NAPOCA — DINA
MO BRAȘOV 28—20 (15—11),

Partida dintre Dacia Pitești — 
C.S.M. Minaur Baia Mare se dis
pută miercuri, iar întîlnirea 
Steaua — Dinamo București 
(27—25) a avut loc joi.

POLO (etapa a 8-a) : vago
nul ARAD — STEAUA BUCU
REȘTI 9—21 (4—5, 2—4, 2—6, 1—6) 
șl 9—15 (1—3, 0—4, 4—4, 4—4) ;
VOINȚA CLUJ-NAPOCA — RA
PID BUCUREȘTI 6—8 (2—1, 0—3, 
2—2, 2—2) și 6—5 (2—2, 0—0, 2—1, 

INVITAȚIE LA COMPLEXUL BALNEAR |
„DOINA" DIN STAȚIUNEA NEPTUN

xului funcționează o piscină cu apă de mare o 
încălzită, Alte posibilități de agrement : ei- v 
nematograf, bowling, tenis de masă etc. X

Prețul : 85 de lei/zi, inclusiv tratamentul. X 
Foarte important — bazele sportive aflate în v 

dotarea stațiunii (teren de fotbal cu gazon ex- X 
eelent, terenuri de tenis, sală de gimnastică, pis- X 
cină) oferă condiții ideale de recuperare și can- & 
tonamente pentru sportivii de performanță. Y 

Stația C.F.R. care deservește stațiunea se află X 
la numai 150 de metri de hotel și se numește v 
Halta Neptun. X

SoMcltanțli se pot adresa la agențiile oficiilor Y 
județene de turism și ale I.TtH.R, București, îa X 
agenția Sălii Palatului (Calea VicjtOr|ei nr. «8— # 
T0, tel. 15.15.33), precum șt direct Ja dispecera- Y 
tul Stațiunii turistice Neptun -(tel. 917^.1^.45) sau X 
ta Hotelul „Doina* (tel. g < r <

COMPLEXUL BALNEAR „DOINA" DIN STA
ȚIUNEA TURISTICA NEPTUN oferă locuri pen
tru cură balneară și odihnă, cu orice zi de in
trare, pînă la data de 3 decembrie 1989.

Cazarea, masa șl procedurile medicale se asi
gură într-un grad ridicat de confort și cu per
sonal de înaltă calificare.

Se pot trata următoarele afecțiuni ale apara
tului locomotor : reumatisme cronice și degene
rative. artroze, spondiloze, sechele post-trauma- 
tice sau post-operatorii, afecțiuni ale sistemu
lui nervos periferic, rino-laringite cronice, boli 
cronice ale aparatului genital feminin.

sînt aplicate procedurile balneare bazate pe 
nămol sapropelic din lacul Techirghlol. se fac 
tr-Tumcnte cu Gerovltal Aslavltal și pell-Amar 
preparate românești de faimă mondială pentru 
combaterea imbătrinirii premature șl regenera
rea funcțiilor organismului. în cadru! comple-

captivant. în ultimul minut joc, de la 54—55 se ajunge 
56—55 (coș marcat de Magdalena 
Pali), apoi la 56—57 (Felicia Ru- 
sănescu), pentru ca victoria să 
revină brașovencelor prin coșul 
de 3 puncte înscris de Nieoleta 
Menihart. Au marcat : Solovăstru 
22, Pali 15, Menihart 8, Grecu 6, 
Cicio 5, Cășvean 3, respectiv L. 
Nițulescu 17, Barbu 17, Ionescu 
12, Stocheci 6, Rusănescu 5. 
Apărătoare : Lucia Grecu, res
pectiv Marinela Stocheci. f ~’* 1 
tri : N. Constantinescu — Z< 
duly. (București). (C. GRUIA 
coresp.).

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT DIN 5 NOIEM

BRIE 1989
1. Bari — Genoa X ; 2. Cesena

— Ascoli 1 ; 3. Cremonese — 
Udinesc X ■ 4. Florentina — Bo
logna 2 ; 5. Lazio — Atalanta 
2 ; 6. .Milan — Juventus l ; 7. 
Napoli — r.ecce 1 ; 8. Sămpdoriâ
— Roma 1 : 9. Verona — Inter- 
nazionale 2 : 10. Ancona — Pisa 
X : 11. Barletta — Como 1 ; 12. 
Pșrma Avcllino t : 19. Torino 
.— cagHar! 1<

Ar bl- | 
Ra- I 

ha — I

VOINȚA BUCUREȘTI — CO
MERȚUL C.S.Ș. SF. GHEORGHE 
83—72 (39—38). Un meci echili
brat. în care oaspetele au si condus în repriza I, dar au ce
dat treptat în cea secundă. Gaz
dele, eu un lot evident mal va
loros, s-au impus în final, pro- 
fitînd șl de căderea fizică a ti
nerei echipe din Sf. Gheorghe. 
Au marcat : Ciocan 28, Ștefan 
22 (3X3), Borș 15, Caloianu 7
(2X3), Cr. Apostol 4, Clornea 3, 
Neacșea 3, Andrei 1, respectiv 
Madaras 18 (2X3), E. Kovacs 17, 
Lăcătușu 15 (3X3), Ambrus 
Cehanczuk 8. Apărătoare j 
fania Borș, respectiv 
Ambruș. Arbitri : V.
(Ploiești) — I. Breza 
rești). (N. TOKACEK -

I
14.Ște- 

Erzsebet 
Barbu 
(Bucu- 

• coresp.

I
c.s.ș,MOBILA C.S.S. SATU MARE— 

UNIVERSITATEA ------
TORUL CLUJ-NAPOCA 
(18—41). Joc la discreția 
pioanelor. Coșgetere : Szeneș 14, 
Chindriș 10, Pașcu 8, respectiv 
Dragoș 12, Simion 10, Badiu 9. 
Apărătoare : Angela Szenes. Ar
bitri : N. Gal (Timișoara) — C. 
Tudor (București). (Roxana 
VIDA — coresp.).

VII- 
44—65 
cam-

COMERȚUL T1RGU MUREȘ — 
RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 69—62 
(35—30). Prima victorie obți
nută de mureșence ta acest cam
pionat, la capătul unui meci de 
mare luptă. Au marcat t Zslg- 
mend 17, Podraezki 17, Jakabfl 
M, Bod 16, Slnebevlei 9, respec
tiv Bidulanu 20, Marina 1* 
Moanța 14, E. Popa 9, Plater 
Zabia 2. Apărătoare : Erika Bod, 
respectiv ' Anlșoara Bldnianu. 
Arbitri : - D. Oprea (Timișoara) 
— Al. Columban (Cluj-Napoea) 
«C. ALBU — eoresp.).

I
ec- .
13. IJ I

I
I

OTELINOX «RGOVIȘTE —
I.C.E.D.  BUCUREȘTI *17—79 
(45-38) I

UNI-RAPID BUCUREȘTI 
VERSITATEA METALUL ROȘU 
CLUJ-NAPOCA 106—100 (51—45) I

STEAUA — ACADEMIA MILI
TARĂ MECANICA FINA BUCU
REȘTI 118—82 (55—35) I

DINAMO BUCUREȘTI 
LANTA C.S.U. SIBIU 
(48—38) I

METALOTEHNICA TG. 
REȘ — ELBA TIMIȘOARA 
(51—39)

BA-
MI—«

MU-
103—88 I

DINAMO l.M.P.S. ORADEA —
FARUL C.S.Ș. 1 CONSTANTA
07—91 (41—38)

I
I

2— 2) ; CRIȘUL ORADEA — DI
NAMO BUCUREȘTI 7—8 (1—1,
3- 3, 2—2, 1—2) șl 6—7 (1—2, 3—1, 
1—3, 1—1) | INDUSTRIA UNII 
TIMIȘOARA — SPORTUL STU
DENȚESC T.M.U.C.B. 8—5 (1—3, 
3—0, 1-1, 2-1) ți 9-10 (3-3, 2-2, 
3—3, 1—2).

I
I
I

VOLEI (m), etapa a 4-a : vii
torul DINAMO BACAU — 
STEAUA 9-3 (—12, -6, —11) ;
C.S.M.U. SUCEAVA — DINAMO 
BUCUREȘTI 3-9 (8, 13, 7) 1 ; E- 
LECTROTEHNICA BISTRIȚA — 
RAPID BUCUREȘTI 3—1 (12, »,
—12, 12) ; CALCULATORUL BUCU
REȘTI — ELCOND DINAMO ZA- 
LAU 3—0 (13, 6, 6).

Vom reveni cu amănunte.

I
I
I
I

II UNIV. CRAIOVA 
J DINAMO

i <i) 
o

I
I
I

I

I

Stadion „Central" ; teren foar
te bun ; timp mohorit, ceață ; 
spectatori — circa 40.000. Șuturi : 
9—8 (pe poartă 4—3). Cornere : 
2—9. A marcat : CIUREA (min. 
34).

UNIVERSITATEA : BoldlCi — 
V. Mănăilă (min. 80 C. Gheor
ghe), SANDOI, GH. POPESCU, 
AD, POPESCU. — CIUREA, N. 
Zamfir, Blca, Olaru — BADEA. 
Plgulea (min. 61 Neagoe).

DINAMO : Stelea — Mihăescu 
(min 67 Doboș), Andone, RED- 
NIC, Klein — LUPESCU, Sabău, 
Mateut. LUPU — Vaișcovid (min. 
42 Timofte I). Râducioiu.

A arbitrat O. Streng (Oradea); 
la linie : I. Danciu (Petroșani) 
șl V. Ciocan (Bistrița).

Cartonașe galbene : LUPU. BI- 
CA. N. ZAMFIR, NEAGOE, STE
LEA.

La speranțe ; nu s-a jucat, e- 
chipa oaspete sosind tîrziu la 
stadion.

I
CRAIOVA, 5 (prin telefon). 

Interes extraordinar pentru a- 
cest joc care a adus In teren 
pe una din cele opt formații 
calificate în „primăvara euro
peană" a Cupei Cupelor, Dina-I

| FINAL DEBORDANT, CU ȚÎRĂ Șl CORAȘ ÎN PRIM-PLAN

joc de uzură șl in con- 
pînă la pauză, foarte 
jucători bueureșteni 

Hanganu, Ursea) ne- 
să mai găsească dru-

Victoria și-ar fi putut face 
meciul foarte ușor tocă din 
min. 4, cind a irosit o imensă 
dublă ocazie prin Fulga (BUt> 
la portar) șl Tîră țreluare im
precisă a balonului respins de 
Blid). în min. 24 tosfi. naadde 
au reușit să deschisă scorul: 
Cigan • centrat de pe partea 
dreaptă, din marginea careului, 
fundașii sibieni s-au... repezit 
ti-1 marcheze pe Ștefan, ve
nit ca un bolid, mingea l-a de
pășit pe toți și M. PANĂ, li
ber, a înscrîs fără dificultate. 
Același 
tinuare. 
tinerii 
(Fulga, 
reușind 
mul spre gol.

După pauză, un eu totul alt 
aspect al meciului. Victoria a 
forțat cu întreaga echipă (mai 
puțin... Moraru, desigur), obli- 
gîndu-și adversarul să-și strîn- 
gă rîndurile în preajma pro
priului careu, să respingă de 
acolo oriunde și oricum. în 
min. 52, însă, după un „tri
unghi" spectaculos și eficace, 
Hanganu — Tîră — CIGAN.

SUCCES MERITAT AL HUNEDORENILOR
CORVINUL 
„POLI" TIM.

3 (2) |

Cojocaru, GABOR. 
Moise (mln. 15 Alma.

Stadion „Corvinul" ; teren bun: 
timp frumos ; spectatori — circa 
3.000. Șuturi : 11—8 (pe poartă
8—4). Cornere : 4—10. Au marcat : 
GABOR (min. 14), COCAN (min. 
43) și BA NIC A (min. 75), respec
tiv CAȘUBA (min. 48).

CORVINUL : Ioniță — BARDAC. 
Stroia, Nicșa (min. 6 Heldiner), 
COCAN — Petcu, Tîrnoveanu, BĂ
NICĂ — Uleșan (min. 70 E. Ma
rian), 1. ~ ’ ---------

„POLI" 
șan) — C. VARGA, Ionut, Crăciun, 
Stolcov — China, OLOȘUTEAN, 
TIMOFTE II — Bărbosu (min. 66 
Vlaicu), Trăistaru, Cașuba.

A arbitrat R. Petrescu ; la 
linie : M. Ivăncescu (ambii din 
Brașov) și I. Niculițov (Focșani).

Cartonase galbene : STROIA, L 
COJOCARU, BARBOSU.

La speranțe : 5—0 (2—9).

i

mo. și tînăra echipă în fru
moasă ascensiune de formă, 
Universitatea. Tribunele au 
devenit neîncăpătoare. în acest 
cadru a început partida-derby 
a etapei, cu prudență, multă 

^prudență. mai ales din partea 
echipei locale. Marcajul în zo
nă și „om la om" (la „piesele” 
grele dinamoviste) i-a obligat 
pe bueureșteni. care condu
ceau jocul în permanență, 
paseze și iar să paseze 
„treimea" adversă, pentru

să 
în 
a 

găsi culoare convenabile spre 
poarta lui Boldici. în această 
dispută de mare angajament, 
aspră pe alocuri (vezi numă
rul cartonașelor, acordate însă 
prea tîrziu). fazele de mare pe
riculozitate au apărut destul 
de rar. Dovadă, raportul șutu
rilor pe poartă In prima re
priză. 1—2. Singurul șut al 
craiovenilor, înregistrat în min. 
34, a însemnat și golul repri
zei: a urcat Gh. Popescu in 
atac, i-a pasat lui Bîca, aces
ta a prelungit la Ad. Popescu, 
pe stingă, de unde a venit 
centrarea și CIUREA. de lingă 
Klein, a trimis in poartă. Din 
acel moment, meciul a căpătat 
o tentă tot mai viguroasă, Di-

M V

ultimul a pătruns decis In ca
reu si a șutat ImparabU, ta 
drepte lui Blid. Din acest mo
ment, gazdele au devenit stă- 
plne pe situație, evolutod din 
ce to ce mai bine, fantie de 
gol înmultindu-s>e la poarta si- 
bienilor. Numai că Fulga (min 
59 și 82) și Tîră (min. 74 si 
75) au ratat din poziții Ideale. 
Finalul a fost debordant pen
tru ,.ll“-le pregătit de FL Ha- 
lagian și Gh. Timar și a adus 
în prim-planul partidei doi ju
cători : Coraș „la serviciu” și 
Tîră „la , finalizare". In min. 
78, după ce Predatu s-a aflat 
pe punctul de a reduce din 
handicap (ea și Majaru în min. 
72), mingoa a ajuns la Coraș 
care l-a deschis în adincime pe 
TÎRĂ, cursă rapidă a acestuia 
și 3—0. Trei minute mal tîr
ziu, același ȚÎRĂ a reluat cu 
capul, din plonjon, centrarea 
Ideală a lui M. Pană șl scorul 
a devenit 4—0. în sfîrșit, te 
min. 89, Coraș i-a pasat în... 
lung de linie lui ȚÎRA care, 
după o altă cursă spectaculoasă, 
a pătruns in careu, a driblai 
doi adversari, l-a văzut liber

HUNEDOARA, 5 (prin tele
fon). O partidă dîrză încă din 
start. în care, parcă. „Poli" a- 

pare mai hotărită, în min. 5 
ea avînd la activ 4 cornere. Du
pă 6 minute, un accident stu
pid: hunedorenii Tîrnoveanu și 
Nicșa sar împreună, se lovesc 
cap în cap și ultimul părăsește 
terenul. încet. încet, Corvinul 
încene să se impună deși 
„Poli" contraatacă periculos. 
Hunedorenii, care n-au mai 
înscris în ultimele două me
ciuri (au primit însă 10 go
luri!), vor să tranșeze, evident, 
în favoarea lor disputa. Petcu, 
neatent (min. 13), pierde o 
minge pe care Moise o scapă 
lingă el. în min. 14. însă, por
tarul timișorean este învins 
de GABOR, care, scurt, de la 
10 m. reia precis o centrare di
rect în plasă: 1—0. Este mo
mentul în oare si Moise, acci
dentat, părăsește terenul. O- 
eazii mai sînt tot în fayoarea 
echipei locale, ratate însă pe

ADMINISTRAȚIA DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
NUMERELE EXTRASE

LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA
PRONOEXPRES

DIN 5 NOIEMBRIE 1989
FAZA I, extragerea I : 9 21

4 33 43 16 24 22 ; extragerea a
Il-a : 20 36 12 1 31 41 39 40 ;
extragerea a III-a : 32 43 23 6 
* 40 12 37.

FAZA a Il-a. extragerea a 
rv-a : 32 38 13 42 26 11 ; ex
tragerea a V-a : 34 10 25 30 38 
9 ; extragerea a VI-a : 42 39 S 
39 83 44.

Fond toțal de elstlfliir: -. fond total de CÎștiGVRI 
913.698 -lei. ... -. .“v . 2:990 859 1^81. .: ,f

nara o preluînd inițiativa, 
min. 42, la centrarea lui 
hăescu, Lupescu a plonjat, Jar 
n-a prins traiectoria balonului, 
ratînd egaîarea.

Repriza a doua avea să fie 
tot mai dramatică, mai ales 
pentru Dinamo. Lidera a atacat 
in valuri, precipitat însă, gaz
dele simțindu-se aproape de o 
mare victorie. îuptînd pînă la 
ultima picătură de energie, du- 
blîndu-se în permanență in 
momentele grele. Mai mult, 
craiovenii, speculînd avansata 
apărare a adversarului, au lan
sat și cîteva contraatacuri foar
te tăioase. N-a lipsit mult ca 
scorul să devină 2—0; în min. 
55 Stelea a parat „bomba" lui 
Citirea, ca și pe aceea din 
min. 82. a îui C. Gheorghe. 
Dinamo a fost și ea la un pas 
de egaîare. în min. 86 Mateut 
trimițînd pe lîngă poartă, din 
careu. Așa se face că elanul e- 
ehinei craiovene, care și-a ju
cat cu ardoare șansele, a avut 
cîstig de cauză în fața lui Di
namo. care în aoest meet a 
fost destul de inexactă si ine
ficientă în ofensivă.

St elian TRANDAFIRESCU
A
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VICTORIA 
F.C. INTER

Stadion Victoria ; teren bun ; 
timp frumos ; spectatori — circa 
8.900. șuturi : 11—6 (pe poartă: 
16—2). Cornere : 4—5. Au marcat: 
M. PANA (min. 24). CIGAN 
(min. 52), Ț1RA (min. 76 «i 11) 
și HANGANU (min. 29).

victoria : Moraru — Ursu 
(min. 46 Cojocaru), Mirea, D. 
ștefan. M. PANA — D. Daniel, 
HANGANU, Fulga — TIBA, CI
GAN (min. 73 CORAȘ), Ursea.

F.C. INTER : Blid — Lauren- 
țiu, Poplcu, Boar, Cotora — Stă- 
nescu (min. 60 Mtuță), MAJARIJ. 
Mărgărit. SZENEȘ — Predatu, 
Văsîi (min. 77 I. Moldovan).

A arbitrat M. Salomir (Cluj- 
Nanoca) ; la linie : Cr. Teodo- 
rescu (Buzău) șl M. tleș (Odor- 
hei).

Cartonașe galbene : MIREA. 
BOAR.

La speranțe : 9—2 <0—2).

pc HANGANU și acesta a ur
cat scorul la 5—0 I !

Laurențiu DUMITRESCU

rind de Cojocaru (min. 25). 
care scapă singur cu portarul, 
dar... trage în el; Petcu (min. 
27) trimite mingea puternic cu 
capul tot în portar. Presiunea 
gazdelor se concretizează in 
m n. 43. La o minge înaltă, 
COCAN o lovește puternic cu 
capul, trimițînd-o la vinclu : 
2—0.

IjS reluare, după nici 3 mi
nute de joc. CAȘUBA (care nu 
se „văzuse" în prima repriză) 
ia o minge pe cont propriu, 

își ereează culoar și de la 16 m 
ii învinge pe Ioniță: 2—1. și 
Corvinul acuză șocul. în min. 
75. însă Gabor, deși în poziție 
de șut, se întoarce și trimite 
înainte lui BĂNICA, venit din 
urmă. Acesta șutează de la 16 
m și... 3—1. Hunedorenii răsu
flă ușurați și echipa joacă la 
valoarea sa. „Bine că și-au 
reamintit să marcheze", con
chid mulțumiți spectatorii.

Modesto FERRARINI
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t* : teren
3, înnorat ; 
000. Șuturi: 
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EXA — G.Penoff 
■ > URLEA- 
ndl’ies. Tis- tin. 80 Ho-

D. Petres- 
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e : V. Curt 
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<0—2).

in telefon), 
onform nu- 
ouri a fost 
cele două 
pere a jo- 

terenului. 
atacat mai 

în vreme 
apărat fu- 
du-1 doar 
iposturi ; a- 
“ de două 
Lung, încăl- 
liniștea s-a 

entrările lui 
nici un 

t. Adăugind 
ui Tismăna- 

a sprir.țat

singur intr-un moment în care 
Bumbescu si Iovan se aflau la 
centrul terenului. (Lung a ie
șit inspirat la 25 de metri, de- 
gaiind prin alunecare...), am 
punctat, de fapt, cam toate 
ocaziile importante ale gazdelor.

Tn zona celeilalte porti. Ar- 
teni s-a lipit de Balint, An
dries de Hagi, ambii avînd 
să-și joace destul de bine rolul 
de paznici. Din calcule (sau de 
sub supraveghere) a fost scă
pat însă ILIE DUMITRESCU, 
care în minutul 31 a șutat de 
la 12 metri, finalizînd cu non
șalanță o fază frumos începută 
de Hagi și continuată de Mi- 
nea. Și pînă în acel moment, 
și după aceea, steliștii au mai 
avut ocazii limpezi de gol, dar 
de fiecare dată între minge și 
plasa porții s-a mai aflat... 
portarul Alexa : în minutul 17, 
la infiltrarea în careu a lui 
Hagi, după un „un-doi“ de rafi
nament cu Lăcătuș, în min. 21, 
cînd același Hagi șutează pu
ternic de la 25 de metri, jos 
la colț. în min. 43, la șutul 
din unghi al lui Balint sau în 
min. 82. la acțiunea Mujnai — 
Stan — Minea. Iar atunci cînd 
nici portarul băcăuan n-ar mai 
fi avut ce face, Minea a pre
luat excelent centrarea în ca
reu a lui Lăcătuș (min. 83), 
dar de la numai 8 metri, ne- 
stînienit de nimeni, a trimis 
peste poartă.

Cu o doză suplimentară de 
atentle acordată de acum cam
pionatului, Steaua a jucat cu 
aplomb o partidă deloc ușoa
ră. în care adversara ei nu s-a 
împăcat nici o clipă cu postu
ra de învinsă : dar care, jucînd 
cam 87 de minute în jumătatea 
ei de teren, nu putea emite 
pretenții.

Sorin SATMARI

PETROȘANI, 5 (prin tele
fon). Stări de spirit total di
ferite în cele două tabere, nu 
atît prin prisma ultimei im
presii — de la 6—0 al Petro
lului la 0—5 al Jiului —, cit 
mai ales datorită „specialită
ții casei" etalată de ploieșteni 
în jocurile din deplasare,, care 
amplifică temerile gazdelor. 
D;n start. Jiul se „scutură" de 
această obsesie și „curge" nă
valnic spre careul oaspeților, 
avînd o primă mare ocazie, 
în min. 5, prin Bîcu, care șu
tează de la 8' m în plasa late
rală. Peste 60 de secunde bara
jul petrolist este străpuns, 
„lobul" lui LASCONI lăsîndu-1 
fără replică pe Liliac. Oaspeții 
părăsesc treptat reduta, ies tot 
mai curajos și în același timp 
periculos la joc, postîndu-și 
fundașii la linia de centru 1 
Două mari situații irosite în
să de O. Grigone, prima dată 
s-a opus Ghițan. (min. 14). iar 
a doua oară „transversala" 
(min. 20). O fază fierbinte în 
min. 19 și în celălalt careu, 
cînd „bomba" lui Cristea este 
respinsă defectuos de Liliac, 
dar Ștefan degajează in extre
mis.

La reluare, pe teren propriu, 
joacă... Petrolul care aleargă 
eu insistentă pentru golul ega
lizator. avînd în min. 51 o 
nouă ocazie prin Matei, care 
însă reia imprecis de la 6 m. 
Echipa locală acționează mai 
mult pentru a menține fragilul 
avantaj, în cîteva rînduri cu 
prețul cartonașului galben. 
Ghițan se mai remarcă o dată 
în min. 65 la violentul șut al 
lui O. Grigore. Contrar cursu
lui jocului, dar mai ales al.„ 
regulamentului. Jiul se des
prinde pe tabela de marcaj in 
min. 70, BÎCU transformînd

JIUL
PETROLUL

4 (1)
0

Stadion Jiul ; teren bun ; în- 
sorit ; spectatori — circa 10.000. 
Șuturi : 10—9 (pe poartă 6—6).
Cornere : 3—5. Au marcat :
LASCONI (min. 6), BÎCU (min. 
70 și 75 ambele din 11 m) și 
M. CRISTEA (min. 87).

JIUL î GHIȚAN —
Sedecaru, Florescu, B.
(min. 60 L. Petre) — M. ____
TEA, BÎCU, Moromete (min. 82 
Mibăilă), Ceacusta — Henzel, 
LASCONI.

PETROLUL ; Liliac — D. Popa, 
PITULICE, C. ȘTEFAN, Panait 
— Mooanu, Șt. Matei (min. 69 
Hîncu), C. Lazăr (min56 Ma
nea), Manta — Greaca, O. GRI- 
GORE.

A arbitrat I. Igna (Timișoara); 
la linie : M. Axente (Arad) și 
M, Nicolau (Bacău).

Cartonașe galbene s NEGRILA, 
B. JPOPESCU, FLORESCU.

NegrlJă, 
Popescu 

CRIS-

La speranțe : 3—2 (1—1).
• ii

penalty-ul acordat (nu era ca
zul!) pentru un presupus fault 
al lui Ștefan asupra lui Las- 
eoni. Peste 5 minute • nouă 
lovitură de la 11 m, dictată 
pentru faultul comis de Panait 
asupra lui Henzel, care va fi 
transformată de același BÎCU. 
Va veni și golul lui CRISTEA, 
din min. 87, care l-a suprins 
pe Liliac cu un șut din apro
pierea colțului terenului 1 Un 
scor prea sever, după aspectul 
general al partidei (vezi și 
caseta), pentru eă, trebuie . 
spus. Petrolul n-a fost infe
rioară partenerei.

Meci modest, pe alocuri chiar 
slab, jucat de la egal la egal 
o reprișă, dar dominat net de 
gazde după pauză, motiv pen- 
tru care victoria lor se cuvine, 
socotită meritată. în primele 
45 de minute, pe fondul unui’ 
marcaj strins și devotat (ex
celent Neamțu), care i-a împie
dicat vădit pe bucureșteni 
construiască, „U“ a fost mai 
prezentă în careul iul R. Lu- 
cescu, treeîndu-și în cont și 3 
ocazii de gol. La cea dinții, 
Biro a pătruns în forță, 
„întors" pe Țîrlea (plasat 
fața fundașilor centrali), 
driblat și pe R. Lucescu și 
ieșit cu balonul afară (min. 
Celelalte două, cu 
„scenariu", centrare și reluare 
Cadar, cu capul, s-au consumat 
în minutele 25 și 26, oferin- 
du-i portarului Sportului pri
lejuri să se remarce, plasamen
tul și reflexele sale dovedin-. 
du-se salvatoare. în tot acest ’ 
interval, echipa din „Regie" 
s-a zbătut, dar fără prea mari 
șanse în fața unei apărări 
grupate (promițător acest tî- 
năr Zâne), îndeobște „urcări
le" lui T. Cristea fiind mal 
primejdioase pentru Prunea. 
în min. 21, inspirat „găsit” de 
Dobre, S. Răducanu a trimis 
mingea, din fuleu, In stîlpul 
din stingă portarului clujean!

La reluare, Sportul a apărut 
mai decisă, în vreme ce „U“, 
visînd probabil la un rezultat 
de egalitate, a făcut pasul îna
poi, „sufocarea" lui Movilă și 
Bacoș (ulterior înlocuiti) dtnd 
semnalul retragerii. Mai vo
luntari 
siv S.
gat și

să

l-a 
în 

l-a 
a...

18)! 
același

și mai proaspeți (inclu- 
Răducanu, care a aler- 
a vrut mult), bucureș-

Adrian VASILESCU

1 VICTORIE „ACASĂ" REPRIZE DIFERITE CA FIZIONOMIE

I SP. STUDENȚESC 
„U" CLUJ-NAPOCA

1 (0)
0

Studențesc 
frumos 
4.000.

5—3). Cornere T

; spec- 
Șuturi

CRISTEA

R. LUCES- 
Luoaci, T. 
— Țîrlea,

Stadion Sportul 
teren bun ; timp 
tutori — circa 
11—7 (pe poartă : 
7—4. A marcat : 
(min. 76).

SPORTUL STUD. : 
CU — M. Marian. 
CRISTEA, M. Popa 
Prodan (min. 73 V. Iorguleseu), 
Dobre, STANICI — S. Răducanu, 
FI. Stancu (min. 59 Olteanul.

„U“ CLUJ-NAPOCA : Prunea — 
Gherman, Jenei, NEAMȚU, Po
jar — ZANC, Suciu, Movilă (min. 
65 Gyârffi). Bacoș (min. 80 Do- 
ehia) — Cadar, Biro.

A arbitrat Gr. Macavei (Deva); 
la linie : A. Renghel (Vaslui) 
șl Gh. Dumitrașcu (Constanța).

Cartonașe galbene ; T. CRIS
TEA.

La speranțe : 2—1 (2—1).

s-au fixat in jumătateatenii 
adversă, pe alocuri presiunea 
lor sugerînd un „asediu". Nu
mai că, rînd pe rind, au ra
tat Stănici (min. 68. șut im
precis din apropiere), Lucaci 
(min. 71, lovitură de cap ane
mică) Și M. Popa (min. 75, 
tot cu capul, dar afară). Ceea 
ce trebuia însă să se întîmple. 
și după „economia" reprizei 
era logic să se întîmple, s-a 
produs în min. 76: M. Popa a 
centrat de pe stingă, T. CRIS
TEA s-a ridicat deasupra tu
turor, într-un careu arhiplin, 
reluarea Iui, cu capul, trans- 
formîndu-se în gol, cu toată 
disperarea lui Prunea (care a 
atins mingea): 1—0 !

Ovidiu IOANITOAIA

GOLUL SPRINTULUI FINAL

a telefon), 
ea din cam- 

teren pro- 
inceput pu- 
tacind din 
nare nu «-a 
imele 45 de 
eții, foarte 
părare, au 
ricolul din 
. IK-ăire oca- 
nintim pe 
zăr (min. 2), 
oleu. dar în 
■ții. în min. 
ntrare a lui 
singur pe 
acesta a re- 
te patru mi- 
>nt expediat 
la 30 m. îl
i scoată de 
în corner.

>1 în min. 22 
it balonul cu 

trecut pes- 
că nu roate 

defensivei
ii încearcă 

ri de la
Cheregi - 

'eissenbacher 
ia (min. 42) 
ie Tene. în 
iatac, la o 

între Lala 
d pătrunde, 
să de dorit 
idenii încep 
1 Tene scoa- 
ul de pe li- 
>0), expediat 
on, de Weis- 
n. 55 tabela 
3GI (cel mai 
sxpediază un 
30 m, la se- 
e este bătut.

F.C. BIHOR > (0)1
FLACĂRA •

Stadion F.C. Bihor ; tarea 
toarte bun ,; timp frumos ; spec
tatori — circa 10.000. Șuturi 
17—4 (pe poartă 7—1), Cornere i 
12—1. Au marcat : CHEREGI
(min. 55) și BOLBA («lin. te).

F.C. BIHOR: Jipa — WEISSEN- 
BACHER, Bucico, BRUCKENTAL, 
Baba — CHEREGI, N. Mureșan 
(min. 46 Biszok), Ivan, Vancea 
(min. 82 Terheș) — OV. LAZAR, 
BOLBA.

FLACARA : Tene — ZARE, 
Butufel, Beldie, Balaur — Marcu, 
Dragnea (min. 42 D. Sava), C. 
PANA in, CHIRITA — Lala (min. 
76 Timiș), văldean.

A arbitrat Gh. Constantin (Rm. 
Vîlcea) ; la linie : Ad. Moroianu 
(Ploiești) și I. Vereș (Sf. Gheor
ghe).

Cartonașe galbene : DRAGNEA.
La speranțe : 2—0 (1—0).

In min. 58 se înscrie al doilea 
gol, la capătul unei splendide 
combinații intre Ov. Lazăr și 
Cheregi, centrarea ultimului 
pri!ejuindu-i lui BOLBA sa
tisfacția golului. Din acest 
moment. Flacăra încearcă să 
iasă la atac. O și face de alt
fel, în cîteva rînduri, dar Lala 
(min. 70) și Beldie (min. 77) 
nu reușesc să-1 învingă pe 
Jipa. în finalul partidei, alte 
două mari ocazii ale gazdelor 
sînt irosite de Terheș (min. 
83) și Bolba (min. 90).

Gheorghe NERTEA

SCORNICEȘTI, I (prin tele
fon). In pirimele 45 de minute, 
cel* două formații nu ne-a» 
prea delectat eu multe reali
zări ta plan tehnic șl specta
cular, situațiile fiecBinți ta ee* 

. le două porti putlndu-le n»- .
măra pe degetele unei singur* 
miini. Cu un wumeaj vtrins, 
incomod la vîrfurile gandelor. 
„ll“-le de pe Litoral a trecut 
arareori în treimea adversă, 
dar atunci cînd a făcut-o, mai . 
mereu Cireașă și colegii săi __ „„___
din defensivă au avut emoții. na, Șuvagău (mln. H M. Stan), 
Primul șut cu adevărat solici
tant pentru Anton, coincide șl 
cu deschiderea scorului: in 
min. 11, în urma unei lovituri 
libere de la 17 m, executată 
excelent de EFTIMIE, eare il 
lasă fără replică pe goalke- 
epcrul constănțean. După ce 
Dudan est® la un pas de 2—0 
in min. 13, in min. 30 tabela 
de marcaj va arăta din nou 
egalitate : M. POPA plecat, 
după opinia noastră din pozi
ție dc ofsaid, pătrunde frontal 
în careu și îl învinge pe Ghe
rasim cu un șut plasat, la ffi 
rul ierbii. Pe de o parte, golul 
dă aripi „ll“-lui constănțean 
și, pe de alta, toarnă plumb 
in picioarele echipei locale, 
care acuză evident șocul. Ast
fel că pînă la pauză Anton va 
mai avea emoții la șutul lui 
Pena (min. 41) și la centrarea 
înșelătoare a lui V. Popa
(min. 42).

La reluare, gazdele supli
mentează. prin introducerea 
lui Tulba, numărul atacanți- 
lor și asta se vede cu adevă
rat. în caseta tehnică suturile 
la poartă și loviturile de colț 
se adună unul după altul, dar 
tn cele din urmă seoruii nu 
va mai avea să fie totuși mo-

F.C. FARUL t Anton — M. 
Dumitru, Dinu, TATARAN, Că- 

" — Mustacă (mln. N Birbo- 
Oprea, Dorobantu, G. Ml» 
— Tu far,,' M. POPA.

miri 
ră), 
bal

A 
eeava) ;

arbitrat C. Gheorghe (Su- 
la Hnie : J. Grama 

(București) și B. Cațaroș (Călărași).
Cartonașe galbene : ȘUVAGAU, 

MIHALI, MUSTACA, TATAR AN.
La speranțe : 0—1 f0—0).

difinat. In min. 48, Eftimie exe
cută foarte bine o altă lovi
tură din preajma careului, dar 
balonul trece cu puțin peste 
„transversală", pentru ca în 
min. 54, în replică, șutul 
splendid al lui M. Popa de la 
30 m să trimită mingea mili
metric pe lingă stîlpul porții 
lui Gherasim. în min. 58, șu
tul lui Ad. Georgescu întîlneș- 
te bara, in min. 65 la „capul" 
tui Cireașă mingea treoe ală
turi, pentru ca peste 4 minu
te Suvagău și Cireașă să tri
mită de două ori balonul ta 
„transversală"!!

Mihai CIUCA

BRAȘOV, I (prin telefon). 
Joc disputat, dar purtat de ce
te m«i multe ori ta jumătatea 
oaspeților, care au încercat rb 
Hocaj pe linia fundașilor cen
trali, destul de bine acopenți 
(te aproape Întreaga Mnie de 
mijloc. în aceste condiții, a- 

. tacurile brașovene, purtate pe 
partea lui Sdimeși, nu prea au _ 
avut sorți de izbîndă, alonja _ 
lui D. Pîrvu controțînd aproa
pe toate mingile. Pe contra
atac, Bănuță a amenințat de 
două ori poarta lui Santa (min, 
20 și 34), dar brașovenii vor 
rate o mare ocazie (min. 34), 
cînd Andrași I lobează peste 
Speriatu, pentru ca M. Stoica 
să evite golul la cîțiva centi
metri de linia porții.

După pauză, atacurile brașo
vene devin mai insistente, Se- 
limesi șutează alături (min. 
68). Barbu execută o lovitură 
liberă periculoasă (min. 69), 
pentru ca bara lui Mandooa 
(min. 74) să marcheze aceas
tă dominare insistentă, care a- 
menință, totuși, să fie nepro
ductivă. O nouă lovitură libe
ră executată de Barbu (min. 
T7) amină golul, așa cum se 
va întîmpla și în min. 79, cind 
la o excelentă centrare a lui 
Selimeși, Caciureac, complet 
liber, va relua slab, din pozi
ție ideală. Ocaziile brașovene 
culminează în min. 81, cînd I. 
Pîrvu reia „peste" de la nu
mai cîțiva metri. Jocul se în
dreaptă spre remiză, deși ac
țiunile curg doar în jumătatea 
oaspeților, dar, în min. 85, 
noul Intrat, Patru, trimite a 
minge de „urmărire", AN- 
DRASI I, venit în viteză, reia 
eu capul, și înscrie golul unei 
victorii meritate, dar obținută 
eu destulă dificultate, in fața 
nnei apărări foarte bine orga-

I F C.M. BRAȘOV
I F.C. ARGEȘ

Madien Municipal ;

a 72-a a Diviziei B ACEIAȘI LIDERI, DAR RAPID,
SERIA A Il-a

— FORESTA 
(1-1) : Ursa 
hai (min. 53), 
a. 43).
RA NRAMȚ — 4—1 0—0) î
ttazi (min. 25), 

Mirea (min.
Chebac (min.

C.S.M.

RA-

F.C.M. PRO"

6 — din 11 m) șl Gălățeanu 
• (min. 12), respectiv Goia (min. 

36 — din 11 m).
OLIMPIA RM. SARAT 

SUCEAVA 0—0.
POLITEHNICA IAȘI — UNIREA 

SLOBOZIA 1—0 (0—0) : Batiu
(min. 74).

Relatări de la : C. Necula, C. 
Rusu, T. Ungureanu, M. Florea, 
I. Tănăsescu, T. Siriopol, C. E- 
nea, T. Budescu și Cristina Nour.

_______ ,_____ î teren bun: 
__ ip lrumos ; spectatori -- elr- 
«F 4.MR Suturi : 15—7 (pe poartă: 
•—3). Cornere : 7—1. A marcat 
AMORAȘI I (Bta, M).

F.CJ«. t Șanta —- COMANESCV 
f. Pîrvu, Lungu, MANDOCA - 
Cseke (min. tt Pătru), Gher- 
gu, BARBU — ANDRAȘI -1 (min. 
•? Spirea). Caciureac, SELIMEȘL
• F.C. ARGEȘ: SPERIATU — Vol- 
eu, D. PÎRVU, C. Stancu, Tăna- 
se — Prisâeeanu, Eduard (min. 
S» L Gheorghe), M. Stoica (min. 
#4 Daniel Zamfir), Grigoriu — 

. Dican, BANUȚA.
A arbitrat D. Ologeanu (Arad); 

la linie : G. lonescii 
vești) șl P. Abrudan 
poea).

Cartonașe galbene :

(Bucu- (Cluj-Na-

EDUARD
La speranțe 1—3 (1—1)

niz^te. dar care a tras prea 
mulți „colaboratori", ceea ce a 
făcut oa vîrfurile Bănuță și 
Di can, oare ni s-au părut în 
bună dispoziție, să nu poată 
face nimic.

loan CHIRILA

ASTAZ1, de la ora 16, în 
sala de la Tehnic-club, va a- 
vea loc plenara antrenorilor 
ți instructorilor de fotbal din 
București și Sectorul Agricol 
IHov. Cu acest prilej va fi 
prezentat un referat pe te
ma : „Selecția și instruirea 
la centrul de copii și juniori 
al clubului Steaua".

LA PRIMA ÎNFRÎNGERE!
SERIA A III-a

H — UNIREA 
l) : Andronlc 
îltimul din li 
'min. 45), res- 
min. 31).

12 9 1 2 24- 5 19
12 8 1 3 27-13 17
12 8 0 4 21- 7 16
12 6 2 4 18-16 14
12 7 0 5 13-19 14
12 6 1 5 21-15 13

1. PROGR. BR.
2. Gl. Buzău
3. Oțelul
4. Politehnica
5. Foresta
6. Viitorul
7. olimP. Rm. s. 12 4 5 3 15-10 13

12 5 2 5 14-12 12 
12 5 2 5 13-14 12
12 5 2 5 14-15 12 
12 5 1 4 12-14 11
12 4 3 5 9-15 11 
12 4 2 « 10-14 10
12 4 2 t 8-17 10 
12 4 1 -7 17-21 9
12 4 • 8 10-17 8 
12 2 4 0 8-rt < . ni 2 7 -.f-a 7

2-0 (2—0) : 8. C.S.M. Sv.
autogol) și M. 9—16. CS Botoșani
’• St. Mizfl

11. Unirea Focș.
[ — ARIPILE 12. Șiretul
T 3-0 0—0) : 13. Arlnile Be.

— din 11 ml 14. Poiana
. 00L 15. Unirea SL

18. cm Pașcani
steaua 17. Ceahlăul

Cr. MU . Cnt». lC prahov»

UNIREA ALBA IULIA —
PID BUCUREȘTI 2—0 (1—0) : 1. 
Popa (min. 44) și L. Moldovan 
(min. 62).

MINERUL MOTRU — SPORTUL 
„30 DECEMBRIE” 1—0 (1—0) >
lacob (min. 4).

TRACTORUL BRAȘOV — PAN
DURII TG. JIU 1—0 a—«) : Cîm- 
pean (min. 21).

CONSTRUCTORUL CRAIOVA — 
AUTOBUZUL BUCUREȘTI 2—2 
(1—0) : Berneanu (28 șl 72), res
pectiv Butoi (min-, 58) șl L Tă- 
nase (min. 74).

MECANICA FINA BUCUREȘTI 
— I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE 
5—1 (1—0) : Șumulanschl (min.
35 șl 83). Strizu (min. 70) și Mi
nea II (min. 72 și 80), respectiv 
Lovasz (min. 88).

------- CARACAL — I.C.I.M. 
BRAȘOV 1—0 (0—0) : M. Roșea

ultimul din 11 m), respectiv O- 
logu (min. 15).

C.S. T1RGOVIȘTE — METALUL 
MIJA 3—1 (2—1)
10 — autogol), 
28) și Vlad (min. 
Stoiciu (min. 25).

Relatări de la : 
Gh. Jugănaru, p. 
Th. Ștefăjiescu, N.
Donciu,

M. Avanu.

: Nistor (min. 
Nlculescu (min.

80), respectiv

șl

1. 
2.
3.
4.
5.

I. Anghelina, 
Dumitrescu, 

Tokacek, Gh. 
S. Geornoiu, M. Foeșan

F.C. MARAMUREȘ — STEAUA 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 5—0 (3—0): 
Vase (min. 26, 45 — din 11 m și 
87), Azoiței (min. 36) și Miriută 
(min. 70).

OLIMPIA I.U.M. SATU MARE
— CHIMICA TIRNAVENI 2-0 
(0—0) : Silaghi (min. 80 — din 
11 m) șl Gerstenmaler (min. 90).

MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA
— SOMEȘUL SATU MARE 1—0 
(1—0) : ștef (min. 43).

armatura zalAu
TG. MUREȘ 2—0 (0—0) î Feșnie 
(min. 73) și C. Pop (min. 82).

STRUNGUL ARAD — VAGO
NUL ARAD 1—0 (1—0) : Ujvart 
(min. 15).

A.SA. PROGRESUL TIMIȘOA
RA — C.S.M. REȘIȚA 2—1 (1—0): 
Rosenblum (min. 26 și 83 — ul
timul din 11 m). respectiv Gligo- 
rovici (min. 86).

GLORIA REȘIȚA — C.F.R. TI
MIȘOARA 0—1 (0—1) : L. Rădu- 
lescn (min. 8).

U.T. ARAD — METALUL BOC
ȘA 3—1 (2—0) : Petrescu (min.
43). Mltu (min. 44) și Toderaș 
(min. 75), respectiv Costachl

A.S.A.
Relatări de la : . șt. Vida. 1. 

Simlon, N. Danciu, N. Străjan, 
C. Crețu, P. Fuchs, Gh. Mornăi- 
lă, Gh. Botezan și A. Crișan.Gh. Botezan și A. Crișan.
1. GLORIA B-ȚA. 12 6 5 1 27-10 17
2. Olimpia S.M. 12 7 1 4 17-15 15
3. C.S.M. Reșița 12 6 3 3 15- 8 15
4. A.S.A. Progr. 12 5 4 3 16-13 14
5. F.C. Maram. 12 6 2 4 19- 8 14
6. Strungul 12 5 3 4 15-12 13
7. C.F.R. Tim. 12 6 1 5 15-15 13
8. U.T.A. 12 6 1 5 22-23 13
9. Armătura 12 5 3 4 17-1» 13

10. Chimica 12 5 2 5 13-17 12
11. Vagonul 12 4 3 5 19-17 11
12. Met. Bocșa* 12 4 2 6 12-16 10
13. Mureșul 12 3 4 5 12-21 10
14. ASA Tg. M •) 12 4 3 5 16-15. 9
15. Someșul 12 4 1 7 17-20 9
16. Steaua CFR 12 2 5 5 7-16 9
17. Flectromureș 12 4 1 7 15-25 9
18. Gl. Reșița 12 5 2 UfeUL 9

23- 5 19
17- 10 16 
22-14 16 
20-18 14 
27-11 1310- 8 12
18- 23 12
8-17 12 

15-14 11

11
12
12
12
12
12
12

1 1
4 2
2 3
2 4
3 4

9
6
7«
5
5 2 5

__ 5 2 5
12 6 0 6
11 5 1 5
12 SH 18-18 11
12 4 3 5 15-15 11
12 4 3 3 18-17 11
12 4 3 5 17-22 11 

___ ____ 12 4 2 « 15-20 10 
15. Sp. „30 Dec». 12 4 10 9-15 10 _ 53)

motan MÎDiAr'w nwStaT «***\Sk I " ^S2’5J«raiTA,'*JrmW' »bncta.Mpt
0—B : David «ni». .19 »l„ te-.tt, .. .. M. «Saa M«a», M 9.» 0 »->» L — GLORI^ BISTRIȚA te-0, ponei*. , ,

F.C.M.
(min. 80).

CHIMIA
TALURGISTUL
(1—1) t G. c_:___ ,_____ r —, T-
Perșu (min. 51), respectiv Răduț 
(min. 9).

A.S. DROBEȚA TR.

RM. VÎLCEA — ME- 
__ SLATINA 9—1 

Cristea (min. 34) șl

RAPID 
Pandurii 
AS Drobeta 
Unirea A.I. 
Mec. Fină

t. ICIM BV.
7. I.M.A.S.A.
8. Min. Motru
9. FC Caracal 

10—11. Tractorul
Chimia

12. CS Tîrg.
13. Autobuzul
14. Met. Mija



FINAL ÎN C.M. DE
ADELAIDE. „Marele Premiu 

al Australiei", ultima, a 16-a 
probă a C.M. de automobilism 
de Formula I, a fost doar o 
întrecere de palmares, deoarece, 
la ora startului, erau cunoscu
te numele campionilor ’89 s 
francezul Alain Prost și echi
pa McLaren-Honda.

Cursa de la Adelaide s-a 
desfășurat pe o ploaie toren
țială. ceea ce a sl făcut să 
se alerge cu grijă sporită si, 
cum nimic important nu mai 
era de așteptat, doar opt din 
cei 26 de participant! au În
cheiat disputa. A ciștigat bel
gianul Thierry Boutsen t.'Wil-

HANDBAL ---------

AUTOMOBILISM
liams Renault") care'a parcurs 
cei 264,6 km ai traseului (70 
tururi) în 2.00:17,421. La 28,658 
s a sosit italianul Alessandro 
Nanini. Prost și Senna nu au 
terminat cursa.

Clasamentele finale: piloți:
1. Alain Prost (Franța) 76 p,
2. Ayrton Senna (Brazilia) 60
p, 3. Riccardo Patrese (Italia) 
40 p, 4. Nigel Mansell (Marea 
Britanie) 38 p, 5. Thierry Bout
sen (Belgia) 37 p, 6. Alessan
dro Nanini (Italia) 32 p. etc; 
echipe: 1. McLanen-Hsnda
141 p. 2. Williams Renault 77 
p, 3. Ferrari 59 p.

255 SETURI CE MEDALII LA J.O.
DE LA BARCELONA

LAUSANNE (Agerpres). — 
De la Secretariatul Comitetu
lui Internațional Olimpic 
(C.I.O.) s-a anunțat că la 
Jocurile Olimpice de vară de 
la Barcelona, din 1992, vor fi 
decernate, în cele 25 de dis
cipline înscrise în program, 
255 seturi de medalii (aur, ar
gint și bronz), 158 în con
cursurile masculine și 85... In 
cele feminine, alte 12 seturi 
fiind acordate in sporturi tn 
care participarea este mixtă.

c. M. DE ȘAH PE ECHIPE
ZURICH. 5 (Agerpres). ,tn 

runda a 6-a a Campionatului 
Mondial de șah pe echipe, de 
la Lucerna, selecționata 
U.R.S.S. a întrecut cu scorul 
de 3,5—0,5 puncte for
mația Olandei (Beliavski — 
Timman 1—0. Vaganian —Van 
der Wiet remiză, Ivanciuk — 

Sosonko 1—0, Gurevici — Pikeă 
1—0). Alte rezultate: Anglia — 
selecționata Africii 2,5—1,5, Iu
goslavia — Ungaria 2,5—1.3, 
S.U.A. — Cuba 2,5—1,5, Elve
ția — R.P. Chineză 1,5—13(1).

tn clasament conduce U.R.S.S. 
cu 19 puncte, urmată de Iu
goslavia 14 puncte. Anglia 
13,5 puncte, S.U.A. și Unga
ria. cAte 13 puncte. Cuba 11.5 
puncte etc.

C.C.E.: SIIAUA, M îfBtN PROPRIU, 
ÎNVINSĂ LA DIHRENJĂ MINIMĂ

RM. VILCEA, 5 (prin tele
fon). In prima manșă a opti
milor de finală ale C.C.E. la 
handbal masculin. Steaua a 
primit replica puternicei for
mații Tusem Essen, din R. F. 
Germania, deținătoare a Cupei 
Cupelor. La capătul unui meci 
aspru, specific competițiilor e- 
liminatorii, victoria a revenit 
oaspeților cu scorul de 22—21 
(10—10). Echilibrul în această 
partidă, pe care sorții au a- 
dus-o în optimi (ea puțind 
foarte bine să reprezinte una 
din semifinale, sau chiar fi
nala competiției continentale 
nr. 1), este ilustrat și de fap
tul că tabela electronică a a- 
rătat de 16 ori egalitatea, ul
tima oară In min. 60 : 21—21. 
De menționat că în min. 17 
Steaua conducea cu 8—5, for
mația vest-germanâ fiind și în 
inferioritate numerică. Dar 
greșelile în lanț care, din pă
cate, se vor repeta de mai 
multe ori pînă la sfîrșitul 
partidei — "unele de-a dreptul 
copilărești — risipesc șansele 
echipei noastre de a se des

prinde. oaspeții, eu răbdare, 
egalează la 9—9 în min. 27, 
pentru ca în continuare tot 
ei să fie cei care nu perrțțit 
steliștilor să-și ia avans mai 
mult de un gol. Marian Du
mitru a fost la fel de bun In 
atac și în apărare, in timp ce 
Berbece trebuie evidențiat 
pentru eficacitate, însă nu și 
pentru cele patru contra
atacuri... oferite oaspeților, în- 
semnînd tot atîtea goluri pri
mite de Steaua. Jucînd la va
loarea ei obișnuită, in special 
in faza de atac, Steaua poate 
să încerce surmontarea handi
capului de un gol în partida 
retur, de duminică, Ia Essen. 
Au înscris : Berbece 8, Dumi
tru 7, Niculae 2, Ghimeș 2. Io- 
nescu 1, Mirică 1, respectiv 
Fraatz 10, Schwalb 4, Quart! 3, 
Elesovic 2, Stoschek 1, Lichen- 
block 1, Henrich 1. Au arbi
trat Marele Szajna și Jacek 
Wroblewsi (Polonia). Observa
tor I.H.F. : Ivan SnoJ (Iugo
slavia).

Mihail VESA

Cupa I.H.F.: LA
LA UN SCOR CĂRf

PRAGA. 5 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). La 
capătul unul meci de slabă 
factură tehnică, dominat de 
precipitare și numeroase gre
șeli tehnice ale jucătorilor noș
tri, Dinamo București a cedat 
în prima manșă a Cupei I.H.F. 
la handbal masculin, partene
ra sa de întrecere, Dukia 
Praga, cîștigind cu 27—18 
(14—10)! Este adevărat, starea 
de tensiune din teren a fost 
puternic alimentată de modul 
curios — ca să nu-1 numim alt
fel — în care au condus jo
cul, din primul și pînă în ul
timul minut, cei doi arbitri 
din Ungaria, Zoltan Ambrus și 
Peter Szendrei. Dar handbaliș- 
tii noștri puteau depăși acest 
impediment dacă ar fi jucat 
la adevărata lor valoare, dacă 
ar fi etalat prestațiile cu care 
ne-au obișnuit în campionat. 
In min.“4 — deși dinamoviștil 
au deschis scorul — Dukla 
conducea cu 3—2, pentru ca 8 
minute mai tîrziu praghezil

PRAGA, BINAMO ÎNTRECUTA 
PUTEA FI MAI MIC
sâ-și înscrie 6—3 pe tabela de 
marcaj. In min. 22, pe fondul 
unor ratări ale echipei noas
tre. care nu a beneficiat nici 
de aportul lui Dogărescu, el 
fiind eliminat, gazdele se dis
tanțează la 11—6. S-a sperat ca 
în repriza secundă dinamoviș
til să se regăsească, să con
struiască mai atent și să arun
ce la poartă doar din poziții 
favorabile. Nu au reușit acest 
lucru, pentru că Mocanu a ra
tat din poziții clare, iar Licu 
a „ochit" în cîteva rîndurîbara. 
In fine, înscrierii mai multor 

^goluri de către Dinamo i s-a 
opus portarul praghez Osicka, 
aflat într-o zi de excepție. în
tre timp, arbitrii și-au făcut 
în continuare „datoria", dina- 
moviștii acuzînd tot mai mult 
tensiunea din teren. Au în
scris : Novak 7, Vanek 5, Ko- 
trei 5, Baumbruk 5, Scitici 4, 
Tonar 1, respectiv Licu 5 (1), 
Chiriac 3, Jianu 3, Mocanu 3, 
Zaharia 2, Ștefan 2.

Victor NITA

VOLEI: FRUMOS DEBUT

COMPETIȚII 
CONTINENTALE

Rezultate înregistrate în me. 
«urile retur din optimile /a 
finală ale Cupei Campionilor 
Europeni la baschet masculin 
(echipele învingătoare s-au ca
lificat pentru faza următoare 
a competiției) : Lech Poznan — 
Stroitel Kiev 101—84, Philips 
Milano — Bracknell (Anglia) 
126—123, CSP Limoges — 
Polly Basket (Elveția) 127—102, 
BC Barcelona — Banik Prie- 
vidza 93—71, Aris Salonic — 
Balkan Botevgrad 119—88, Ju- 
gopJaștika Split — Livingstone 
(Scoția) 122—65, Maceabi Tel 
Aviv — Klosterneuburg (Austria) 86—62. 5 1

• în cadrul Cupei Confede
rației Europene de volei (me
ciuri tur), la bărbați : Panathi- 
naikos Atena — Dukla Liberec 
3 . 8' VBK Klagenfurt
— SCC Berlin 2—3 (13, 2, —12, 
—iȘ. —7); la femei: Salzburg — 
Emlakbank Ankara 0—3 (ÎL 
11, 11). '

SPRE... TITLURILE DE CAMPIONI LA BOX
(Urmare clin pag. 1)

ță, îndeosebi asupra reprezen
tanților „noului val", al tine
rilor care tintesc pozițiile con- 
sacraților. Și căutînd un e- 
xemplu. dintre multele care 
s-ar putea da, ne oprim la 
categoria grea, tn cadrul căre
ia, în pofida unei frumoase 
tradiții. în ultimii ani nu s-au 
mai ridicat boxeri de certă va
loare. La această ediție, im
punem atenției pe tinărul Va- 
■ile Adumitroaie (Steaua), deși 
se află la primul său cam
pionat în mijlocul seniorilor. 
Talentul și seriozitatea cu care

O PARTIDA ONORATA
(Urmare din pag. 1)

— Steaua 6—3 în min. 5. Ignat 
își „imită" coechipierul în 
min. 14, pentru ca peste două 
minute Copil să se insinueze 
spectaculos dar °ă-i paseze 
lui... David, cursă de mai bine 
de jumătate de teren a aces
tuia. eseu (cu tot efortul lui 
Lungu) si este 0—10. Un șut 
înalt, printre putinele — tac
tic — inspirate ale mijlocașu
lui FI. Ion. va fi urmărit im
pecabil de dinamoviști, Doja 
continuă, oferindu-i pasă de 
eseu lui Copil; transformă Fi. 
Ion: 6—10 în min. 19. Vine 
o altă eroare de transmisie a 
balonului. Igrat interceptează, 
David e iar pe fază, fl lansea
ză pe Vărzaru, care-și etalea
ză viteza pe 50 metri — eseu,
6—14, min. 24. FI. Ion nu are 
cum rata l.p. din poziție idea
lă (9—14, min. 27), apoi Neaga 
șutează surprinzător pentru 
defensiva Stelei, Franciuo iz
butește eseul, transformat de 
FI. Ion : 15—14 in min. 31, dar 
scorul reprizei îl stabilește 
Alexandru, din Lp. — 15—17, 
min. 40.

Cinci minute de la reluare, 
FI. Ion face 18-17, din l.p. 
Ignat ..găsește" un drop măies
tru, 18—20, min. 51. campionii 
fiind la un pas de desprindere 
după șase minute, la o șarjă 
frumoasă inițiată de Iosef, 
continuată de Murariu. Ieșită 
acum cu „fața curată", Dina
mo insistă, preia inițiativa, Toa- 
der scapă spre butul advers 
dar arbitrul îl stopează pentru 
un pretins „înainte", eseul ve
nind totuși în min. 73. eu ba
lonul purtat spectaculos de 
Neaga șl Doja, eu Tutunea 
îatrtnd deete ia terenul de 

se pregătește îl anunță printre 
pretendentii cu mari șanse la 
titlu. Dar să nu anticipăm, 
„careul magic" ne-a oferit a- 
desea surprize. Și cine poate 
sti dacă tragerea la sorti din 
această dimineață nu ne va 
oferi, în chiar primele gale de 
azi (ora 15,30 și 18), meciuri 
în care pronosticurile să fie 
infirmate. Mai bine alegem 
soluția unei... invitații, după- 
amiază, în jurul ringului de 
la Palatul Sporturilor si Cul
turii. pentru a urmări, chiar 
din start, lunga șl spectacu
loasa cursă a boxerilor pentru 
cele 12 titluri de campioni.

țintă: 22—20, Două faze... la 
indigou. min. 75 și 78, grămezi 
urmate de drop, autor, la fel 
de dezinvolt, Alexandru, și e 
22—26. Replică promptă, prin 
aceiași Tutunea și Teaga, dar 
Steaua rezistă. In momentele 
regulamentare de prelungire, 
pentru Întreruperile jocului, 
dinamoviștil execută rapid lo
vitura de pedeapsă din apro
pierea butului advers, fază de 
eseu clar, Insă arbitrul M. 
Galanda dictează repetarea lo
viturii (V.T), pretextînd după 
meci că fluierase Întreruperea 
acțiunii pentru... nerespectarea 
distantei de către formația In 
apărare. O decizie bizară, care, 
la contextul dat, influențează 
rezultatul final.

Formațiile — DINAMO 5 
Toader — Tutunea, Lungo, 
Franciuo, Copil — FL Ion. 
Neaga — Gurănescu, Doja, 
Tufă — Caragea, Răducanu — 
Pașcn, Gh. Ion, Sălăjan (min. 
49 Bucan); STEAUA : Hodorcă 
(min. 33 Nedelcu) — Șerban, 
Ignat, David, Vărzaru — Ale
xandru, Coiran — Florea, Mu
rariu, Iosef (min. 70 Radules
cu) — Oroian, Moțoc — Du
mitrescu. «loț, Lconte.

GRIVIȚA ROȘIE — CSM IMU 
SUCEAVA 21—12 (9—9). Egali
tate după prima repriză, egalitate 
pînă în min. 70, cînd bucurește- 
nli se desprind prin eseul 'reali
zat de Gurămare, dintr-o pozi
ție... discret înainte, pe care ar
bitrul ieșean M. Popa a văzut-o 
altfel (îl reproșăm șl alte ine
xactități, care însă nu au influ
ențat rezultatul). Oricum, Grivița 
a ciștigat pe merit, avînd perioa
de lungi de dominare dar ratînd 
copios — T. Radu, cel puțin 3 
l.p. din poziții foarte avanta
joase. Sucevenii au dovedit o 
foarte bună pregătire fizică. Rea
lizatori : Radu 2 l.p., drop, trans
formare, Gurămare eseu. Carp

(Urmare din vag l)

tatea, pentru a obține califi
carea in turul următor. Ar
bitrii E. Kailis (Grecia) și S. 
Popescu (România) au condus 
foarte bine echipele : UNI
VERSITATEA C.F.R. — Ioana 
Cotoranu, Mirela, Cazangiu, 
Monica Șușman, Criștina Bu- 
zilă. Mirela Bojescu, Gabriela 
Dumitrescu ; ANTONIUS HE- 
RENTHALS — Heather Saw
yer, Janice Johnson, Mich Lari
viere, Chrlstien De Leuil 
(Mlet Vanneusden), Katrien 
Sneyers, Miet Deckers (Gaby 
Drams).

Din păcate, confruntarea bă
ieților nu a adus publicului sa
tisfacția unei victorii. Handi
capată de absența din forma

și Tudor — drop, respectiv Va- 
slliu, Llvadaru — Lp. (T. STA- 
MA).

RULMENTUL BtRLAD — MI- 
NAUB BAIA MARE 21—ÎS (ÎS—3) I 
Un meci disputat ptnă In ulti
mele minute, dominat clar de 
gazde tn prima repriză, de oas
peți după pauză. Au marcat : 
Căuia eseu, Ștefănică 3 l.p. + tr. 
Floriei drop + l.p. (R), Nichl- 
tean eseu, V. Ion 3 l.p. + tr. 
CSM SIBIU — ȘTIINȚA PETRO
ȘANI ÎS—9 (8—3) : Becheș 2, Mi
tocani, Leordean — eseuri, Ivan- 
eiue tr. (CSM), Cr. Gheorghe 2 
l.p., Ivănuș drop. FARUL, — RA
PID METROU 44-12 (22-3) :
Zanfir 3, Foca 3, E. Florea, șt, 
Constantin, Cr. Constantin, Tran- 
eă — eseuri, Bezușcu 4 tr (F), 
Stanelu 4 Lp. CONTACTOARE 
BUZĂU — „U- FLTIM TIMI
ȘOARA 15—4 (9—0) : Dumltraș,
Tudor — eseuri. Poplșteann l.p. 
+ 1 tr (C), Mitocaru eseu. (Co
respondenți : FL ȘCHIOPU, I. 
BOȚOCAN, C. POPA, C. NK- 
CULA).

In clasament : Steaua 55 p, 
Minaur 23 p. Farul 21 p etc.

Federația Internațională a ho- 
tărît ca meciurile din cadrul pre
liminariilor Campionatului Mon
dial Spania — Ungaria și Malta 
— Irlanda să se dispute la 15 
noiembrie la aceeași oră.

In orașul argentinian La Plata, 
în meci contînd pentru „Super- 
cupa Americii de Sud“, echipa 
braziliană Gremio Porto Alegre 
a întrecut cu scorul de 3—0 
(1—0) formația locală Estudiantes. 
Au marcat : Egidio (min. 37) 
și Cuca (min. 52 și min. 81).

tn urma acestei victorii, echipa 
Gremio s-a calificat pentru se
mifinalele competiției, tn care va 
întflnl formația argentlniană 
Boca Juniors. 

tie a lui Schoberl (accidentat). 
Universitatea C.F.R. Craiova a 
fost întrecută de puternica e- 
chipă sovietică Sever Novosi
birsk. Ou un sextet atletic, per
fect dirijat de experimentatul 
coordonator Oleg Pavliuk, vo
leibaliștii oaspeți au dominat 
ta general lupta La fileu, prin 
atacuri în forță, mal ales din 
combinații surprinzătoare, pre
cum și prin blocaje masive, 
ermetice. Scor : 3—0 (13, 12, 4) 
pentru Sever Novosibirsk. Mo
mentul psihologic al meciului 
s-a petrecut în finalul setului 
tatii. cînd studenții au ratat, 
de la 13—13. adjudecarea a- 
cestuia. Trebuie însă să recu
noaștem că echipa sovietică a 
fost superioară.

Arbitrii S. Milosevic! (Iugo
slavia) și M. Nicolau (Româ
nia) au condus corect forma
țiile : UNIVERSITATEA C.F.R. 
CRAIOVA — .Mătușoiu, Stoian, 
Șteflea, Horfaș. Pascu, Drăghici 
(au mai jucat: Groza și Du- 
daș) ; SEVER NOVOSIBIRSK — 
Pavliuk, Gavrilov. Ghileazutdl- 
nov, Ivoenko (Saifulin), Bur- 
tev. Afanasenko.

ROMA. 5 (Agerpres). La 
Reggio Calabria (Italia), ta 
meci contînd pentru Cupa 
Confederației Europene de Vo
lei, la feminin, echipa locală 
A. S. Pallavolo Nausicaa 
Reggio Calabria a întrecut, 
după 5 seturi disputate, forma
ția Rapid București, cu scorul 
da 3—2 (15—13, 13—15, 9—15, 
15—5, 15—10).

VARȘOVIA, (Agerpres). In 
meci tur contînd pentru 
competiția feminină de volei 
Cupa Cupelor’, formația Plo- 
mien Sosnowiee (Polonia) a În
trecut pe teren propriu, eu 
scorul de 3—0 (15—9, 16—14,
15—6), echipa Chimia Rîmnicu 
Vîlcea.

Etapa a I6-a a campionatului 
R. F. Germania a prilejuit doar 
trei victorii, între care una în 
deplasare •: Hamburger SV — 
FC K«ln 9—2, VfL Bochum — 
FC Homburg 1—0, VfB Stuttgart — 
Borussia MBnchengladbach 4—0, 
Fortuna DUsseldorf — Waldhot 
Mannheim 0—0, Bayern Lever
kusen — FC St. Pauli 1—1, Ba
yern MUnchen — Werder Bre
men 1—1, Kaiserslautern — Bo
russia Dortmund 2—2, Bayer Uer- 
dlngen — FC NUrnberg 3—3, 
Eintracht Frankfurt — Karlsru- 
ner SC 1—1. Clasamentul : 1.
FC KOln 23 p, 2. Bayern Miin- 
chen 22 p (32—14), 3. Bayer Le
verkusen 22 p (23—IB), A VfB 
Stuttgart n p.

P£ SCURT O PE SCURT
, *Tț,ET’SM • C E- din 1994 se 
vor desfășura la Helsinki. (Capi- 
tala Finlandei a mai găzduit 
competiția și în 1971). „Europe- 
nele“ de sală din 1992 vor avea 
loc la Genova.

CICLISM • La Monterrey s-a 
dat startul în turul Mexicului, 
cu un traseu de peste 2000 km. 
La întreceri participă peste 200 
de rutieri 0 Criteriul „Showa 
Memorial Park" de la Tokio a 
revenit fondistului belgian Ed
win van Hooydonck, înregistrat 
pe 60 km (30 tururi) în 1.24:29,93.

HOCHEI PE GHEAȚA 0 Peste 
12.000 de spectatori au urmărit 
la Zimnl stadion din praga 
cea de a treia întîlnire dintre re
prezentativele Cehoslovaciei șl 
Uniunii Sovietice. Oaspeții au 
obținut victoria cu 2—1 (0—1,
1—0, 1—0). Punctele au fost în
scrise de Kamenskl și Biakin 
pentru cîștigătorl, Pavlas pentru 
gazde.

HOCHEI PE IARBA 0 In Ca- 
drul grupei B a C.M. feminin au 
fost înregistrate rezultatele : se
ria I : Coreea de Sud — Franța 
12—1, Italia — Scoția 0—0 ■ seria 
a n-a : Japonia — S.U.A. 1—o. 
Spania — Malaezia 8—0.

TENIS 0 în finală la Bergen 
(Norvegia) : Jan Gunnarsson — 
Brad Pearce 6—3, 7—6 0 La 
Worcester (S.U.A.) în sferturi : 
Martina Navratilova — Pam Shri
ver 6—2, 6—0, Anne Smith — 
Conchita Martinez 6—3, 3—6, 6—2, 
Zina Garrison — Liz Smylle
6— 1, 7—6, Gabriela Sabatini — 
Ro» Fairbank 6—4, 7—5. în semi
finale ; Navratilova — smitn 
•—1. 6—2, Garrison — Sabatini
7— 6, 7—6 0 In semifinalele tur
neului de la Indianapolis, Katerina 
Maleeva — Amy Frazier 6—4.
8— 1. Raffaella Reggi — Ronnie
Rein 8—2, 5—2.

Rezultate înregistrate în etapa 
a T-a a campionatului Turciei : 
Karslyaka — Beșiktaș 1—4, Fe
nerbahce — Malatya 3—1, Gala- 
tasaray — Altay 1—2, Konyaspor
— Trabzonspor 0—1, Genclerblr- 
llgl — Sariyer 1—1, Samsunspor
— Ankaragucu o—1. Pe primul 
loe se află Trabzonspor 19 
puncte, secundată de formația 
Fenerbahce 18 puncte.

In campionatul Italiei (eh 
11) : Barl — Genova 0—0,
Cesena — Ascoli 1—0, Cre- 
monese — Udinese 2—2, Fio
rentina — Bologna 0—1, Lazio — 
Atalanta 1—2, Milan — Juventu» 
3—2 (pentru învingători a marcat 
Van Basten — 1 din 11 m și 
Donadonl), Napoli — Lecce 3—2 
(fără Maradona : au înscris : 
Carnevale — 2 șl De Napoli — 
min. 90 t), Verona — Inter 0—2 
(Klinsmann — 3), Sampdoria — 
Roma 4—2. ta Clasament : Napoll 
n p. Inter M p. Sampdoria si 
Jwrș ctin 14 p.
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