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ECHIPELE NOASTRE ÎN COMPETIȚII EUROPENE
Sîmbâtâ ți duminică alte reprezentante ale noastre au susținut manșele retur in cadrul 

cupelor europene la volei și handbal, lată rezultatele ți relatări de la respectivele intilniri.

Alte douâ formații de volei calificate

RAPID BUCUREȘTI - A. S. NAUSICAA 3-1,,Cupa C.E.V." (f)z

AU FOST STABILIȚI CAMPIONII 
DACIADEI LA BOX 

învingători, în ordinea categoriilor: Adrian Amzăr, 
Nicoiae Aliuță, Adrian Mârcuț, Nicolae Talpoș, Daniel 
Mâeran, Vasile Morovan, Francisc Vațtag, Rudei Obre- 

ja, Doru Maricescu, Mihai Vasilache, Vasile Adumi- 
troaie, Teodor Pîrjol.

Stmbatâ, în Giulești, în fața 
unei săli arhipline, echipa fe
minină de Volei Rapid Bucu
rești a reușit o mult aplau
dată victorie în partida-revan- 
șă, din turul I al „Cupei 
C.E.V.", cu formația italiană 
A. S. Pallavolo Nausicaa Reggio 
Calabria. O victorie dobîndită 
la un scor, 3—1 (—9, 9, 14, 12), 
care i-a permis accesul în tu
rul următor al competiției con
tinentale, succes cu atît mai 
prețios cu cît n-a fost unul 
facil. De altfel, rapidistele au 
avut de „întors" o situație

Atac în forță al rapidistei Daniela Buhlea si blocajul formației 
italiene A. S. Nausicaa va fi din nou depășit, in finalul dramatic 
al partidei. Foto : Nicolae PROFIR

„Cupa C.E.V." (m) MINAUR BAIA MARE-EMLAKBANK ANKARA 3-0
BAIA MARE, 12 (prin iele-’ 

fon). După handbal, iată că șl 
voleiul a produs o mare satis
facție maramureșenilor. In Sa
la Dacia, echipa Minaur (fostă 

, Explorări Motorul) din locali
tate a obținut o binemeritată 
calificare în turul II al Cupei 
C.E.V. — masculin. Succesul a 
fost realizat în dauna echipei 
turce Emlakbank Ankara, cu 
scorul de 3—0 (4, 14, 7). Așa 
cum se știe, voleibaliștii din 
Baia Mare pierduseră, în pri
ma manșă, tot cu 3—0. acumu- 
lînd atunci 30 de puncte, față 
de cele 25 ale voleibaliștilor 
turci în manșa a doua.

Meciul în sine a fost palpi
tant, plin de emoții pentru ju
cători și suporteri. în primul 
set, formația băimăreană. ju- 
cînd remarcabil, cu numeroase 
combinații în atac (susținute 
de cite doi sau trei jucători), 
și-a spulberat efectiv 
sana. Cel de-al 
fost mai greu.

adver-
doilea set a 
chiar dramatia

Cupa Cupelor la handbal (m)
MINAUR

CU
BAIA MARE, ÎN 

SCORUL GENERAL DE 51-44
„SFERTURI"

RISHON LE 
telefon, de la 
special). Sîmbătă 
ziu. in Sala 
localitate. în 
număr mare 
s-a disputat 
din optimile 
„Cupei Cupelor1 
masculin, C_L______
hon le Zion și Minaur 
Mare.
au i . _ 
Calificarea în sferturile de 
finală a obținut-o însă Minaur, 
cn scorul general de 51—44, 
(după cum se știe, maramu
reșenii își adjudecaseră pri
mul meci cu 33—23). Se aș
teaptă. acum, cu interes rezul
tatul tragerii la sorți de 
marți, de la Basel, pentru a se 
vedea cu cine se va confrunta 
Minaur în faza următoare • 
întrecerii.

ZION, 12 (prin 
trimisul nostru 

seara tîr- 
sporturilor din 
prezența unui 
de spectatori, 
întîlnirea-retur 

de finală ale 
la handbal 

dintre Hapoel Ris- 
,1 “___ _• Baia

f. Handbaliștii israelieni 
cîștigat cu 21—18 (11—8). 

în sferturile

(în tur 2—3) pusă sub un semn 
și mai mare de întrebare după 
primul set al partidei de la 
București, cîștigat neașteptat 
de ușor de echipa palabreză — 
un sextet foarte mobil, bine 
dirijată de coordonatoarea Gar
cia, cu cel puțin două trăgă
toare; Safronova și Peluso de 
Oliveira, remarcabile — care, 
după 6—9, a sprintat pur și 
simpla pe lingă o parteneră 
blocată brusc (și) de propriile 
erori și rămasă la... 9 ! De la 
acest dezavantaj de două se
turi la scorul general al „du

și puțin a lipsit să fie pierdut 
iar o dată cu aceasta și cali
ficarea. de către voleibaliștii 
localnici. La scorul de 13—14, 
s-a jucat peste aece minuts 
fără ca vreo echipă să puncte
ze (!). Jucătorii din Baia Mare 
au luptat, însă, exemplar șl 
și-au adjudecat acest set-„ehe- 
ie“, al victoriei, i-am spune. 
Șoc puternic pentru sportivii 
turci, care, în ultimul set, n-au 
reușit să se redreseze, fiind 
conduși cu 5—0. 10—5 șl 14—6. 
Minaur (antrenori: V. Cozmuta 
și A. Arbuzov) a învins prin 
dăruirea jucătorilor săi — men
țiuni speciale pentru G. Dumi
tru și S. Pop II — care au iz
butit să se impună datorită 
omogenității și incisivității 
atacurilor. Voleibaliștii turci 
au impresionat de multe ori in 
atac, însă la capitolul organi
zarea jocului eu fost deficitari.

Arbitrii C. Matusiak (Polo
nia) și V. Dumitru (România) 
au condus formațiile:

la Rishon Ie ZionMeciul de 
a fost — cum se anticipa — 
foarte disputat, handbaliștii 
echipei-gazdă apărîndu-se pe 
tot terenul. Această tactică 
a făcut deosebit de dificilă o- 
fensiva băimărenilor, care au 
greșit aruncări la poartă, 
stinjeniți fiind de marcajul 
strict om la om. Pe durata 
întregii partide, Hapoel s-a 
menținut la conducere. în pri
mele două-trei minute cu 
două goluri, apoi doar cu cite 
unul. Minaur și-a găsit ritmul 
de joe în repriza secundă, 
cînd s-a angajat mai viguros 
spre poarta adversă, incursiu
nile Iul Bontaș și Andronic, 
lncheindu-se cu goluri care 
reușeau să aducă egalitatea 
pe tabela electronică. Hapoel

Mircea COSTEA

(Continuare tn 900. a 4-aJ 

blei", giuleștencele și-au in
trat, pe rînd, în mină, forțînd 
răsturnarea rezultatului. Re- 
glîndu-și serviciul și corectîn- 
du-și blocajele, ele s-au impus 
logic un set și... ceva, adică 
pînă la 5—1 în cel de-al trei
lea, cînd a urmat, amenință
tor, 5—7 și, aparent descura- 
jant, 7—13. Fidelia Crișan, Da
niela Buhlea și Niculina Bujor 
(adevărată „reacție în lanț") 
parcă abia atunci și-au amintit 
de „alonja" lor superioară, gra
ție căreia au dat altă turnură 
luptei la fileu și, ca atare, 
partidei. Puncte în serie, 13—13, 
apoi 14—14 și... 2—1 la seturi, 
în setul al patrulea și ultimul, 
cifrele tabelei de scor s-au mo
dificat mai mereu în favoarea 
voleibalistelor noastre, dar nu
mai pînă la 10—2, cînd a ve
nit lă serviciu Nesquita Vieira. 
Cîteva excelente repuneri ale 
mingii în joc, însă și unele 
inexactități în apărare au fă
cut ca șansele calificării să 
pară din nou compromise, în- 
trucît rapidistele au fost ..fi
xate" la 10, oaspetele punctînd, 
ele acum, de nouă ori con
secutiv I La 10—11, însă, echi
pa română a avut tăria de a 
replica, la timp, într-un final 
dramatic, cu o dispută dărui
tă și spectaculoasă pentru fie
care minge. Și, după egal 11, 
după ce a mai fost condusă 
o dată (11—12). Rapid a atacat

George ROTARU

(Continuare tn vag- • 4-a)

MINAUR: MOROIANU (Geor
gescu), ȘTEFAN, L 
REISFELD, (Szeibel) 
MITRU. S. POP II;

\NU (Geor- 
TĂMAȘAN, 
i, G. DU-

EMLAKBANK: Fatih, (Ba- 
kadir). Murat (Tamer, Sedat), 
BULENT (Uzkan), SZABO, 
Aidin, Levent (Volkan).

Modesto FERRARINI

/n vederea partidei decisive cu Danemarca

FOTBALIȘTII „TRICOLORI" ÎNMULȚESC SPRINTURILE
Jucătorii danezi sint așteptați in cursul zilei de astăzi

Fotbaliștil „tricolori" ac
celerează sprinturile In aș
teptarea marelui meci cu Da
nemarca. După o scurtă „re
priză" de oxigenare și lucru 
intens la Sinaia, ei au sus
ținut un joc de pregătire la 
Brașov (joia trecută), în com
pania F.C.M.-ului. pe terenul

Fazi din jocul de antrenament de sîmbătă. Să sperăm că Hagi 
va trece, cu același aplomb, si de Lerby

Foto : Aurel D. NEAGU

Ambiantă de mare finală la 
Palatul Sporturilor și Cultu
rii din Capitală. Circa 6 000 
de spectatori au înconjurat 
ringul din frumoasa arenă pen
tru a asista la ultima gală 
din cadrul Turneului final al 
Daciadei la box. După festi
vitatea în cadrul căreia au 
fost prezentați cei 24 de fi- 
naliști și corpul de oficiali 
care avea să-i decidă pe cam
pioni au început întrecerile.

Ca de obicei, primul meci a 
fost cel de la categoria semi- 

Campionul mondial Francisc Vaștag (în dreapta) a tăcut dovada 
calităților sale si in finala Daciadei Foto : Aurel D. NEAGU

muscă: Florin Hîrcea (CSM 
Drobeta Tr. Severin — Adrian 
Amzăr (Dinamo). Învingător 
înainte de limită în toate me
ciurile susținute pînă la fina
lă, Hîrcea a vrut să-și valo
rifice calitățile de puncheur 
și în compania dinamovistului. 
Amzăr, fost campion la „mus
că", un boxer cu mare expe
riență competițională, a evitat 
cu ușurință „șocurile", punctînd 
precis cu directe de la dis
tanță. Victoria lui s-a profilat 
mai ales din rundul secund, 
cînd severineanul a început să 
lovească mult în... gol și să 
recepționeze toate directele 
dinamovistului. Învingător la 
puncte: ADRIAN AMZAR.

Meci de mare dinamism la 
„muscă". Reprezentanții „nou
lui val'*, Nicolae Aliuță (Steaua) 
și Petrică Paraschiv (Rapid), 
au luptat cu o ardoare deo
sebită pentru primul lor titlu 
la seniori. Paraschiv a atacat 
cu o vitalitate excepțională, 
îndeosebi cu croșee. Replica 
stelistului nu s-a lăsat aștep
tată, Aliuță alegînd, însă ar
ma loviturilor directe. Și cum 
„drumul cel mai scurt dintre 
două puncte este linia dreap
tă", Aliuță a punctat mai tot
deauna primul și mult mai 
precis decît Paraschiv. Victo-

A

I.C.I.M. Scorul, mai puțin 
edificator (7—1). a fost „du
blat" de un joc în continuă 
mișcare, care a sugerat un 
start decis, mareînd trecerea 
rapidă de la obligațiile cam
pionatului la marile obligații 
ale partidei derby de miercuri.

Reveniți în Capitală, „tri- 

rie clară și categorică obținu
tă de NICOLAE ALIUȚA du
pă un meci frumos, aplaudat.

Finala „cocoșilor" a avut loe 
între doi reprezentanți ai clu
bului Steaua, foști campioni 
ai categoriei ; Adrian Mărcuț 
și Relu Nistor. Ei au luptat 
fără menajamente timp de 
două reprize, după care antre
norul din colțul lui Nistor a 
aruncat prosopul în ring, „sta
bilind" victoria prin abandon a 
lui ADRIAN MARCUȚ.

„Penele" Nicolae Talpos (Di-

care redevine
5 ani, campionul

„tehnică" și „șoc" 
semiușoară. Scri-

namo) și Octavian Stoica (Con
structorul ~ 
o partidă 
sântă. în 
au mizat 
directe și 
nea judecătorilor a fost difi
cilă, ei preferîndu-1 pe NICO
LAE TALPOȘ, ' '
astfel, după 
categoriei.

Duel între 
la categoria 
merul Daniel Măeran (Steaua) 
și-a valorificat foarte bine cu
noștințele tehnice, evitînd cu 
dibăcie deosebită aproape toa
te atacurile lui Ionel Panaite 
(Constructorul Galați). DA
NIEL MAERAN a obținut din 
nou titlul de campion datorită 
punctelor acumulate 
ușor de-a lungul 
meci.

Bogata experiență 
rel Mihăilă (Steaua) 
stituit un obstacol __ 
cut pentru tînărul de 19 ani 
Vasile Morovan (Carbochim 
Cluj-Napoca), pregătit de an-

București) au oferit 
echilibrată, intere- 

care ambii pugiliști 
pe arma loviturilor 
a contrelor. Misiu-

destul de 
întregului

a lui Vio- 
nu a con- 
de netre-

Petre HENT 
Paul IOVAN

(Continuare tn pao 2-3) 

colorii" au avut un scurt 
time-out de o jumătate de zl, 
după care și-au reluat pregă
tirile. tot mai intens. Sîmbătă 
a avut loc un ioc-școală pe 
terenul doi al Complexului 
Steaua, în compania echipei 
de speranțe, a gazdelor. A 
fost rulat aproape întregul Iot. 
De asemenea, pentru întărirea 
partenerei, Mateuț a jucat 
la „speranțele" Stelei. Scor, 
5—0. pentru „tricolori". Am 
asistat la un joc-școală 
purtat în forță, cu atacuri 
mereu susținute și cu o a- 
nume sete de gol, în fața u- 
nui „adversar" combativ, dar 
fair-play. în defensiva că
ruia s-a remarcat 
cîndva fundaș 
remarcăm jocul 
selecționabililor. 
ales după pauză, 
poarta lui ...Lung, 
rat în a douaiumătate 
speranțelor.
cis la toate mingile, 
chiar ușor accidentat - 
urmări 
Sabău.

...Negrău, 
central. Să 
non-stop al 
care.
au 

care

mai 
asaltat 
a apă- 
noarta 

El a plonjat de- 
fiind 
fără 

- într-un contact cu 
Antrenamentul a de-

loan CHIRILA

(Continuare in ws. 2-3)



RUGBY PENULTIMA RUNDĂ A
MARCATĂ DE SURPRIZE

TURULUI I III

BASCHET (f): J“ CLUJ-NĂPOCA - VOINȚA BBA$OV 67-59
După meciurile etapei a 

Vil-a, in fruntea clasamentu
lui Diviziei A de baschet •fe
minin se află echipa Universi
tatea C.SȘ. Viitorul Ciuj-Na- 
poca — 13 p (6 victorii, o în- 
frîngere). dar singura formație 
neînvinsă a rămas Sportul Stu
dențesc. care are insă o parti
dă mai puțin jucată (cu Voin
ța București: întilnirea va avea 
loc joi la ora 18. in Sala Flo- 
reasca) și totalizează 12 p. Re
zultatele etapei :

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VI
ITORUL ~.............. ...........
VOINȚA 
(38—31). Derbyul etapei a o- 
ferit o întrecere de mare an
gajament. care a corespuns 
doar prin ambiția cu care au 
luptat cele două echipe pen
tru victorie. Miza partidei a in
fluențat vădit nivelul tehnic 
al disputei (chiar și din pai tea 
internaționalelor experimenta
te), greșelile de tehnică și ra
tările (chiar din poziții clare) 
fiind frecvente. Campioanele 
țării, cu un lot mai omogen și 
avind în Tunde Enyedi cea 
mai în formă jucătoare. au 
luat conducerea fncepînd din 
min. 8. nemaicedind-o pină la 
sfirșit. dar nereușind să facă o 
diferență mai mare și din cau
ză că au ratat 16 din cele 32 
de aruncări libere de care au 
beneficiat. De la oaspete au 
evoluat peste nivelul echipie
relor Camelia Hinda și Mag
dalena Jerebie. Au marcat: Ba- 
diu 20, Enyedi 15. Popa 8, Dra- 
goș 7. Manasses 7, Misăilă 2. 
Moroșanu 4, Morar 4, respectiv 
Hinda 24. Jerebie 17. Menihart 
2, Grecu 10, Turtoi 4, Cicio 2. 
Cele mai bune apărătoare: Da
niela 
melia 
— M.

CLUJ-NAPOCA — 
BRAȘOV 67—59

STUDENȚESC BUCUREȘTI 
73—87 (34—44). Echipa bucu- 
reșteană a trebuit să lupte din 
toate puterile pentru a întrece 
o formație nu numai ambițioa
să. ci și bine pregătită. Au 
marcat: Lăcătușu 20, Kovacs 
17, Madaras 11, Ambrus 10,
Cehanczuk 8, Deak 5, Ciuchc 
2, respectiv Moldoveanu 21,
Mitroi 22. Zidaru 15, Petre 10, 
Făgărășanu 8. Gera 4, Laszlo 
4. Apărătoare : Erzsebet Am
brus, respectiv Carmen Moldo
veanu. Arbitri: P. Bara 
Toth (Tg. Mureș). 
BRIOTA — coresp.).

GAZ METAN C.S.S. 
DIAȘ — MOBILA C.S.Ș.
MARE 81—68 (40—32). Deși nu 
a beneficiat de aportul con
ducătoarei de joc Nicoleta 
Nagy, foarte tînăra echipă din 
Mediaș a avut o evoluție bună 
și a repurtat victoria la un 
soor edificator. Au marcat*.

POLO
Simbătă și 

de a noua 
polo :

SPORTUL 
T.M.U.C.B. -

— I. 
(Li viu

ME- 
SATU

ARĂDENII
duminică, in cea 
etapă dublă la

Moroșanu, respectiv Ca- 
Hînda. Arbitri: I. O’.aruz 
Oprea. (București).
Mircea RADU-coresp.

RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 
— VOINȚA BUCUREȘTI 71—77 
(33—35). Faptul că internațio
nala Melania Marina a înscris 
57 de puncte (record în cam
pionatul național feminin) 
a fost “ ’ 
pensa 
ei de 
te, au 
Drept 
cu un 
tit să

nu 
suficient pentru a com- 
inefi caritatea i ' 
echipă care. în 
marcat doar 14 
urmare, echipa 
lot mai complet, 
se impună la 

unui meci de 
cu o evoluție 
vantă. dar și 
de tehnică și 
contat mult ... ____...
Ștefaniei Borș (eliminată 
în min. 28 pentru 5 g____
personale, ultima fiind dictată 
cu multă ușurință, putem spu
ne chiar nejustificat). pe efici
ența Roxanei Ștefan (pe tot 
parcursul partidei) și Luminiței 
Ciocan (doar în repriza se
cundă). pe intercepțiile și con
traatacurile Elenei Caloianu și 
pe evoluția in general bună a 
Cristinei Apostol. Voința a cîș- 
tigat pe merit, la capătul unei 
întreceri aprig disputate. Ju
cătoarelor folosite li se poate 
reproșa însă faptul că nu au 
izbutit să-i stopeze Melan’e: 
Marina „apetitul" de a înscrie. 
Au marcat: Marina 57, Biciuia- 
nu 7, Poppa 5. Pădureanu 2 
(au mai jucat Moanta, Budu- 
răscu. Zahiu și Pinter), respec
tiv Ștefan 27 Ciocan 18 (16 în 
repriza secundă). Apostol 10, 
Borș 9, Caloianu . 13 (au mai 
jucat Spălătelu și Andrei). A- 
părătoare: Melania Marina,
respectiv Luminița Ciocan. Ar
bitri : O. Vestinian — I. Breza 
(București).

Dumitru STĂNCULESCU

colegelor 
totalita- 
punete! 
Voința 
a izbu- 
capătul 

luptă, de uzură 
a scorului capti- 
cu multe greșeli 
ratări. Voința a 
pe recuperările 

................ 4 însă 
greșeli

COMERȚUL 
GHEORGHE

C. S. Ș. SF. 
SPORTUL

STUDENȚESC 
DINAMO 11—14 

(1—3, 4—4, 2—4, 4—3) și 11—13 
(3—3, 2—3, 2—3, 
bele întîlniri, 
evoluat fără o . . _
lari : Hagiu. E. Ionescu, 
ducanu, Diaconu. au absentat 
simbătă. Ionescu, Răducanu și 
Dan — duminică. Chiar și 
așa. ei au ciștigat mai clar de- 
cît o arată scorurile, avînd 
avantaj în permanentă. în am
bele partide, 
ciurilor. mai 
au făcut ca 
„strîngă". la 
reduse decît __ ___ __ ______
în primul joc. Dinamo a con
dus cu 4—1 și 5—2. Sportul 
apropiindu-se o singură 
la un gol, 5—6. după 
campionii s-au desprins 
(9—5. 11—6). Duminică.
2—0 și 3—1 în favoarea 
pei antrenate de D. Popescu, 
formația universitară a e- 
galat la 3. apoi la 4, fără a 
mai reuși insă să țină „pasul" 
în continuare cu lidera : de 
la 6—5, a fost 9—6 și 12—8... 
în rezumat, victorii clare, -fără 
probleme, prin golurile mar
cate de Ș. Popescu, Hagiu — 
cite 6, D. Balanov 3+2. Geor
gescu 2+2, V. Șerban 3, Ola- 
ru, B. Ștefănescu, Totolici. 
Punctele Sportului au fost 
realizate de Chiru 1+4, Găvruș 
3, Niță 2+1, Staciuc 2+1, Ga- 
ienco 1 + 1. Paolazzo 1 + 1, Popa 
2. Crețu 2, Mușat. Au arbi
trat St. Karacsony și Cr. Ba- 
rabancea.

Mugur POPOVICI
INDUSTRIA LINII TIMI

ȘOARA — CRIȘUL ORADEA 
11—13 (2—3, 4—3, 3—3, 2—4) și 
8—8 (3—2, 2—2, 2—4, 1—0).
Gazdele au greșit în finalul 
primului meci, cînd nu au 
fructificat ocaziile avute. în 
partida a doua, „remiză" echi
tabilă. Au marcat Grecu 2+3, 
Ivăneseu 2 + 2. Sterpu 2+2, Le
derer 3, N. Toth 1 + 1, Ziegler 
(ILT). - - ------
Fejer 
kovits 
bitri :
Ghitan. (acesta nu a mai ve
nit însă, și la meciul de du
minică). C. CREȚU — coresp.

VAGONUL ARAD — VOIN
ȚA CLUJ-NAPOCA 6—6 
(1—2, 3—3, 1—0, 1—1) și 10-14

4—1). In 
campionii 
serie de

am- 
au

Finalurile me- 
puțin disputate, 

rezultatele să se 
...dimensiuni mai 
era de așteptat.

dată 
care 
iar 

dună 
echi-

Gordan 5, Cosirâș 3-11, 
1+3, Bonca 2+2. Stan- 
1+1. Illes. F. Toth. Ar- 
D. Paraschivescu și B.

SIMPOZION
Centrul de Cercetări pentru Educație Fizică șl Sport 

organizează un Simpozion științific în cinstea Congresului 
al XIV-Iea_ al P.C.R. cu tema „Realizări și perspective ale 
cercetării în domeniul educației fizice și sportului".

Simpozionul va avea loc în ziua de 14 noiembrie a.c 
orele 9. în sala de festivități a Centrului, de la Complexul 
sportiv „23 August". Bd. Muncii 37—39.

ANUKȚ
I.D.M.S. București informează publicul interesat că 

autoturismele DACIA 500 se livrează la prezentare prin 
toate magazinele auto I.D.M.S. din tară. în funcție de 
stocul de autoturisme si capacitatea zilnică de livrare 
a fiecărui magazin.

Se primesc înscrieri prin transfer pentru persoanele care 
au banii depuși la C.E.C. în cont pentru autoturism astfel :

® Autoturisme OLTCIT-CLUB — pină la 30 iunie 1989.
• Autoturisme DACIA 1410 SPORT — pină la 30 iunie 

1988.

!;
I

veres 21, Bunget io, vign M- 
Radi 13 (3X3), Velicica 9, Ra
du 4, Lascu 2, Dinescu 2, res
pectiv Szenes 28. Chindriș 17, 
Pascu 9, Toth 6, Szocz 5, Mi- 
halesik 3. Apărătoare: Damiela 
Vclicica, respectiv Suzana 
Toth. Arbitri: I. Antonescu 
(București) — V. Constantines- 
cu (Cluj-Napoca). (Ilie IONES- 
CU-cores.).

METALUL C.S.Ș. RiMNICU 
VlLCEA — OLIMPIA BUCU
REȘTI 74—57 (34—25). Meciul 
a avut loc la Craiova și a fost 
dominat autoritar de vîlcence. 
Au marcat : L. Nițulescu 28, 
Barbu 18, Stocheci 9, Rusă- 
nescu 9, Ionescu 8, Duțu 2, 
respectiv Marinache 21, Cris- 
tca 18, G, Sziike 10, Gavriliuc 
4, Bădinici 3, E. Szoke 1. Apă
rătoare: Marilena Stocheci.
Arbitri: FI. Baloșescu (Brașov) 
— R. Stănciulescu (Tîrgoviște). 
(Nicolae DRĂGANOIU-corcsp.).

Partida Metalul Salonta 
Comerțul Tirgu Mureș se 
pută azi.

U PRIMUL PUNCT...

dis-

Un(2—2, 2—2, 
punct după 
înoată de la 
pionatului ! 
ber 3+1. ‘ 
riu 1+2.
Colceriu 
che 1 + 1, 
Kagan.
— Gh. Chirculete. (O BERBE- 
CARU, coresp.).

3—5, 3—5),
care arădenii... 
începutul cam- 

Au marcat Hu- 
Andrașoni 1+3, Iega- 
Bclia 4, Ionescu (V), 
9, Sebok 2+1, Iorda- 
Sabău 2, Marosi 1+2, 
Au arbitrat V. Goian

Meciul Steaua 
fost amînat.

HOCHEI:

Rapid a

STEAUA 2—4
,man-

DINAMO
(2—3, 0—0, 0-1). A doua „___
șă“ . a derbyului bucureștean 
nu a mai avut gradul de 
spectaculozitate al partidei din 
ajun, fiind o luptă fără me
najamente însă pe deplin spor
tivă (numai 4+8 minute de 
penalizare) adjudecată și de a- 
ceastă dată de steliști. Scorul 
a fost deschis de militari în 
min. 8:12, prin Dragomir, care 
a exploatat o greșeală în pro
pria zonă a lui Androne. în 
min. 9:44, Solyom egalează 
direct din angajament, iar nici 
un minut mai tîrziu '10:33), di- 
namoviștii preiau conducerea 
pe tabelă : Erds șutează pu
ternic de la linia albastră, Ne- 
tedu respinge în față și Ju
mătate, atent, expediază pucul 
în poartă. După o „bară" a 
lui Popovici, militarii contra
atacă rapid și Giiga (min. 
11:57) șutează de lingă manti
nelă, surprinzîndu-1 pe porta
rul Huțan : 2—2. în min. 16 
consemnăm o nouă „bară" a 
celor din Șos. Ștefan cel Mare 
(Erds), dar Steaua e cea care 
trece din nou la conducere : 
Zs. Antal șutează puternic, 
Iluțan nu poate reține și 
Geru reia — din aer — in plasă 
(min. 19:39). După o repriză 
secundă în care steliștii dețin 
mai mult inițiativa, dar nu se 
marchează, Dinamo iese 
decisă pe gheață în 
treime, 
ocaziile.
min. 44 a fost rarisimă, Solyom 
și Eros
în poartă de la cîțiva centi
metri un puc de pe care Ne- 
tedu ridicase, prematur, mănu
șa !) nu sînt fructificate și cei 
care înscriu sînt tot steliștii, 
prin Dragomir, 
pătrunderea 
care fixează 
arbitrat Em.
Gh. Mîcu.

mai 
ultima 

Dar. meteahnă veche !, 
clare (din care cea din

neizbutind să împingă

irezistibil în 
sa (min. 44:03), 
scorul final. Au 

Both — M. Dinu,.

Andi VILARA
SPORT CLUB MIERCUREA 

CIUC — C.S.M. DUNĂREA 
GALAȚI 3—1 (0—0, 1—1, 2—0)

CAMPIONII
(Urmare din naa. 1)

trenorul Vasile Mîrza. Clujea
nul și-a apropriat victoria a- 
tacînd... tinerește de la pri
mul pină la ultimul gong. 
Mihăilă a dat o replică bună 
atît cit i-au permis resursele 
fizice, ripostele sale pălind 
spre sfîrșitul partidei, moment 
în care VASILE MOROVAN 
a acumulat punctele necesare 
victoriei.

Cel mai mare favorit al com
petiției, campionul mondial 
Francisc Vaștag și-a onorat 
din plin cartea de vizită cu
cerind, așa cum ne așteptam,. 
titlul la categoria semimijlo- 
cie. Aplauze meritate pentru 
învingător șî tot atît de me
ritate pentru partenerul său 
din finală, Mihăiță Nifuicscu

Penultima etapă (cu numărul 
10) a turului întrecerii din 
prima grupă valorică a Divi
ziei A la rugby a avut 
ieri, majoritatea 
fiind interesante, _____
nelipsind surprizele. Amănunte:

STEAUA — UNIVERSITA
TEA ELTIM TIMIȘOARA 
27—10 (12—6). Prin prisma po
zițiilor din clasament, a celui 
de dinaintea „rundei", firește 
(față în față, ocupantele locu
rilor 1 și 4), meciul acesta a 
ținut capul de afiș al progra
mului. Și a debutat surprinză
tor, la șase minute de la flu
ierul inaugural al arbitrului 
V. Chirondojan o fază rapidă, 
cu fundașul Grigoraș interca
lat, încheindu-se în eseu — 
autor Voinov, —, transformat 
de Domocoș, iar oaspeții con
duceau astfel cu 6—0 ! Campi
oana a forțat egalarea, dar 
Ignat a ratat trei lovituri de 
pedeapsă, Alexandru o a pa
tra, abia în minutul 35 schim- 
bindu-se tabela : eseu de pe
nalizare, tranformat de Ale
xandru. A fost rîndul lui Do
mocoș să rateze, în două rîn- 
duri, pentru ca bucureștenii să 
preia conducerea puțin înainte 
de pauză, prin eseul lui Mu- 
rariu (cu grămada), transfor
mat de Alexandru. Superiori
tatea ansamblului stelist a a- 
părut mai limpede in partea a 
doua, jocul neavînd însă, în 
condițiile dificile de control al 
balonului, virtuți tehnice și 
spectaculare deosebite. A mai 
venit un eseu de penalizare, 
altul marcat tot cu grămada, 
de Motoc, ambele transformate 
de același Alexandru, care s-a 
arătat sigur și la o lovitură 
de pedeapsă. Bănățenii s-au 
„văzut" către final, izbutind 
eseul la intercepția lui Mito-

loc 
întîlnirilor 

echilibrate,

și 10—3 (5—3, 1—0, 4—0). Par- 
spectaculoase, prima — 
mai echilibrată, cea 
doua — cu multe 

I frumoase. Gazdele 
un lot evident mai 

impus în ambe- 
Marcatori : A. 

și Bejan, respec- 
(în primul meci), 
dictat 14 + 10 mi-

tide 
ceva 
de-a 
goluri 
cu i 
valoros, s-au 
le întîlniri. 
Nagy, Șotron 
tiv C. Csata 
în care s-au 
nute penalizare), Baricz, Gereb, 
Șotron, Gerczuj — cite două, 
Cs. Antal și K. Antal, respec
tiv Scrsea 3 (în cel de-al doi
lea, cu 16+22 min. pen.). Am
bele întîlniri au fost arbitrate 
de trioul M. Presneanu — A. 
Balint + Gh. Tasnadi. (Vaier 
PAȘCANU, coresp.).

C.S.M. VIITORUL GHEOR- 
GHENI — PROGRESUL MIER
CUREA CIUC 9—3 (3—1, 3—1, 
3—1) și 6—3 (2—1, 1—1, 3—1). 
Jocuri - fără probleme pentru 
gazde, în special primul, care 
au combinat frumos și cu... 
eficacitate. Autorii punctelor : 
Soite și Andraș cite două, Biro, 
Becze, Benedek, Csiki, Gal, res
pectiv Nagy 2, Szvitlak (în 
prima partidă, cu 11 + 15 min. 
pen.), Csiki și Csata cite două, 
Gal, Andraș, respectiv Szvitlak 
și Molnar (în cea de-a doua, 
cu 6 + 6 min. pen.). Cele două 
meciuri au fost conduse 
M. Enache 
Fodor, 
resp.).

(Bela
A. Molnar.
MALNAȘI,

VOLEI (m)
VOLEI (m) : 

etapa a 5-a :
Rezultate

de 
Cs. 
co-

din

Steaua București — Calcula
torul București 3—0 (6. 10, 6) ; 
Rapid București — Relonul Să- 
vinești 2—3 (—9, 13. 10, —7, 
—14) ; Dinamo București — 
Hidrotehnica Bistrița 3—2 (14, 
—14, —7, 8, 10) ; Tractorul 
Brașov — Viitorul Dinamo Ba
cău 3—1 (8, —12, 5, 6) ; Elcond 
Dinamo Zalău — C.S.M.U. Su
ceava 3—0 (11, 11, 2).

LA BOX
(CSM Borzești), care și-a apă
rat curajos șansele, deși știa 
că acestea sînt reduse. A fost 
un meci în care cei doi spor
tivi au primit aplauze la sce
nă deschisă pe parcursul celor 
9 minute de luptă, la sfîrșitul 
cărora victoria la puncte a re
venit, evident, lui FRANCISC 
VAȘTAG.

Pentru „mijlociul mic“ RU- 
DEL OBREJĂ (Dinamo), nici 
finala nu a durat mai mult 
de o repriză, ca de altfel și 
celelalte meciuri susținute în 
acest turneu. Au fost suficiente 
cîteva lovituri pentru a-1 de
termina pe adversarul său, 
Vasile Citea (Nicolina Iași), să 
abandoneze.

Surprins de cîteva „un-doi“- 
uri chiar de la începutul par
tidei, Florian Vasile (Steaua)

I W///Z

caru, urmată 
de metri. Să 
butul in 
tinărului 
de linia 
stantin.

RAPID _ _ ________
4—52 (0—20). O partidă dispu
tată pe al doilea teren (desfun
dat) de rugby al complexului 
din Ghencea, in care ferovia
rii au ținut piept adversarilor 
doar 'a început, cînd Stanciu 
a și irosit trei lovituri de pe
deapsă. Ofensiva dinamovistă, 
cu Neaga „la pupitru", cu 
Doja sau Gurănescu inepuiza
bili, cu Toader mereu lansat, 
s-a materializat în nu mai 
puțin de zece eseuri. Cele mai 
multe, 4, le-a semnat Tutunea, 
două — Neaga, cite unul Copil, 
Manoiache, Toader, Lungu, iar 
șase au fost transformate de 
FI. Ion. Punctele de onoare 
ale giuleștenilor se datorează 
eseului lui Niță. Ceea ce râ- 
mîne de consemnat, pe lingă 
scorul etapei, este confirmarea 
revenirii spectaculoase, din ul
tima vreme, a vicecampioanei. 
A arbitrat N. Chiciu.

Geo RAEȚCHI
GRIVIȚA ROȘIE — CON

TACTOARE BUZĂU 9—21 
(6—3) I Un rezultat-surpriză, 
gazdele pornind favorite, a- 
vînd avantajul terenului. în 
fapt, Grivița Roșie a și condus 
pină în min. 16, cu 6—0 (T. 
Radu drop și l.p.). Apoi gaz- . 
dele au scăzut ritmul, poate I 
prea sigure de victorie. în re- • 
plică, însă, Contactoare a 
punctat prin A. Dinu, din l.p., 
după care au preluat condu
cerea : Dumitraș — eseu, tran
sformat de Popișteanu. Scor 
egal, în min. 55 (T. Radu l.p.), 
dar numai pentru 2 minute, 
Contactoare luind din nou a- 
vans (Popișteanu l.p.). Și tot 
oaspeții își vor mări avantajul, 
prin eseul lui Ad. Constantin, 
transformat de Popișteanu, ul
timul autor al unei noi l.p., 
în ultimul minut de joc. Gaz
dele acuză arbitrajul lui C. 
Stanca — Constanța pentru : 
a) — eliminarea cu prea multă 
ușurință a lui Cr. Gheorghe și 
Vlad, după o... răfuială cu Ale
xandru (min. 63), eliminat și 
acesta din urmă ; b) — oprirea 
a două șarje ale „treisferturi- 
lor" în „22“-ul buzoian, care 
vizau tot atitea eseuri (aflat 
mai aproape de faze, arbitrul 
a văzut „înainte" și a oprit 
acțiunile)... Oricum, Grivița 
Roșie a avut o evoluție inega
lă. în special în ultimele 20 de 
minute, în timp ce Contactoa
re, fără a viza inițial succesul, 
s-a mobilizat exemplar, a ac
ționat mai lucid, mai organizat 
și mai decis, apropriindu-și o 
victorie absolut meritată. De 
subliniat aportul TUTUROR 
jucătorilor buzoieni și mai ales 
al lui Dumitraș, Gheorghiosu, 
Filipoiu, Anghel, Popișteanu și 
Gomoescu.

Tiberiu STAMA
I.M.U. SUCEAVA — 

MINAUR BAIA MARE 3—6 
(0—0). Scor alb pină în min. 
60, apoi 0—3 (V. Ion), 3—3 (Li- 
vadaru) și 3—6 în min. 73 (V. 
Ion), de fiecare dată din lovi
turi de pedeapsă. Un joc echi
librat, condus de M. Paraschi
vescu. (I. MÎNDRESCU, coresp.) 

ȘTIINȚA PETROȘANI — 
FARUL CONSTANȚA 10—6 
(0—6) ! Superioare în grămezi, 
gazdele au cișțjgat un meri 
dramatic, disputat pe un teren 
complet desfundat. Realizatori: 
Năstasc eseu, Cr. Gheorghe 2 
l.p. (Ș). Ținea eseu, Bezușcu 
transformare. A arbitrat I. Da- 
vidoiu. (T. CORNEA, coresp.).

C.S.M. SIBIU — RULMEN
TUL BÎRLAD 16—9 (10—3). Si- 
bienii s-au impus în urma u- 
nui joc în viteză, prin eseurile 
lui Cocîrcă și Fugigi, restul 
punctelor fiind marcate de 
Amariei l.p.+tr, Ivanciuc l.p., 
respectiv Ifrim eseu, Ștefănică 
l.p.+tr. Arbitru : I. Vasilică. 
(I. BOȚOCAN, coresp.).

de o cursă de 50 
mai reținem de- 

echipa campioană a 
(20 de ani) jucător 
a doua Tudor Con-

METROU — DINAMO

C.S.M.

nu a mai găsit soluții în fața 
lui Doru Mariccscu (CFR Ti
mișoara), care s-a detașat clar, 
mai ales că stelistul a primit 
și un avertisment în ultimul 
rund. Prin această victorie, 
DORU MARICESCU -(elev al 
antrenorului Ion Marconi) re
cucerește titlul la „mijlocie".

MIHAI VASILACHE (IMG 
București) și-a păstrat tilul 
„semigreilor", Intrecîndu-1 le
jer, la puncte, pe Viorel Neagu 
(C. S. Brăila). La categoria 
grea, după un meci anost. VA
SILE ADUMITROAIE (Steaua) 
a ciștigat la puncte în fața 
lui Dan Dăncuță (Dinamo). La 
„supergrea", o întîlnire între 
veterani : Teodor Pîrjol (Vic
toria București) — 32 de ani 
și Ștefan Bîrleanu (Metalul 
Hunedoara) — 30 de ani. în
vingător la puncte, TEODOR 
PIRJOL.

Se
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II A 13-a A DIVIZIEI B: LIDERII - VICTORII PE LINIE
----------------------- ---------------------- Seria a Il-a -------------------------------------

AU FOST MAI DE CURÎND ÎN „A‘<
■calați — Politehnica lași 4—0 (2—0)

DOMINARE NETĂ, DAR...
F.C.M. Caracal — Minerul Motru 2—1

Seria a Ilî-a ------------------------- ---------

prin telefon). 
, , acasă. Joa- 

C1 stadion și, 
rmărit de noi, 
îlos. Localnicii 

cel mai bun 
sezon. Nici nu 
revăzut pe cei 
•e jucătorii cu 
it am fost la 

U.E.F.A. Pe 
n-am văzut-o 

țipă schimbată. 
, Constantin, 
teu sînt nume 
aici, și acest 

ă replică, pe 
susține și cu

9—5, raportul
rtă ; 9—2, pe
tai completăm 
deloc minor : 

iilor, fundașul 
a înscris două 
rețea sa vrînd 
neze eforturile 

se îndreaptă 
. Dar, pînă a- 
n acest meci 
otbaliștii de la 
d detașat osti- 
t pentru două 
inînd o victo- 
In min. 23, a 

?, la centrarea 
venit și el la 
•ul Cimpcanu

a ratai intercepția ; in min. 40, 
juniorul STANCIU, de care 
am vorbit, a șutat de la 22 m, 
in diagonală, și a inscris Ia 
bara de fier, lăsîndu-l fără re
plică pe portarul ieșean.

După pauză a fost o repriză 
mai liniștită o lungă perioadă, 
pentru ea, in min. 71, cînd 
Constantin a greșit copilărește, 
PROFIR a Intrat în posesia 
balonului, și după ce s-a ju
cat, pur și simplu, cu apărarea 
adversă, a plasat balonul în 
gol. In min. 82, la una din 
multele centrări. STANCIU a 
fost în fața porții și a inscris 
cu un calm de... senior. Vasile 
Simionaș s-a intors din nou 
la Iași și era tare afectat de 
această infringere severă. Dar 
ea putea fi și mai mare.

Arbitru] C. Petre (Mediaș) 
a condus formațiile :

OȚELUL: Călugăru — STAN
CIU. ANGHELINEI, Agiu, G. 
Popescu — BAICEA, I. Gigi, 
Chebac — PROFIR, Antohi 
(min. 72 Tofan), Hanghiuc 
(min. 66 Maleș).

POLITEHNICA : Cimpeanu 
— Ursache (min. 7 Tănase), 
Baciu, CIOROIANU, Frîncu — 
Drâgoi, Constantin (min. 73 
Manea), Urdaru, Pintilie — 
DOBREA, Zafiris.

Constantin ALEXE

PUTEA FI MAI MARE...

CARACAL, 12 (prin tele
fon). Pe un teren foarte 
greu, două echipe ocupînd 
locuri apropiate in clasa
ment s-au angajat intr-o par
tidă in care au făcut o mare 
risipă de energie. F.C.M.-ul a 
dominat cea mai mare parte 
a timpului și și-a creat mari 
ocazii de gol, cele mai multe 
ratate. Oaspeții, foarte com
bativi și energici, au acționat 
grupat în apărare și au reu
șit să treacă de multele mo
mente dificile ale întilnirii. în 
prima parte, am notat porni
rea decisă a „ll“-lui din Ca
racal. cu situații periculoase 
in min. 2 (Leța), 4 (Dogaru), 
7 (Dicuț). 8 (Morariu), 14 (Ră- 
ducu). Pentru ca. în min. 15, 
să consemnăm deschiderea 
scorului : Plotoagă se an
gajează intr-o cursă decisă, 
este faultat in eareu de I. 
Niță și tot PLOTOAGĂ trans
formă lovitura de Ia 11 m a- 
cordată : 1—0. Urmează o
perioadă de joc In care acțiu
nile sînt mai mult la centrul 
terenului. în min. 30, oas
peții vor obține egalarea. tot 
dintr-o lovitură de la 11 m : 
V. Roșea îl faultează in careul 
de 16 m. pe Hîe Niță și CO
JOC ARU, transformă cu pre
cizie penalty-ul 1—1. Portarul 
Ion Nită are intervenții spec-

(2-1)

taculoase în min. 32 și 
34, dar in min. 37 el nu mai 
poate evita golul, la centrarea 
lui Hie Viorel, juniorul MO
RARIU, reluind balonul, cu 
capul, in plasă : 2—1.

La reluare, in min. 54, după 
o acțiune a lui Morariu, Plo
toagă ratează de la 4 m. 
Peste două minute. Stan nu 
reușește să „transforme" de 
la 7 m, iar, în min. 68. Bărbu- 
lescu șutează peste poartă de 
la 8 m. Tribunele trec prin 
mari emoții. . in min. 72, 
cind Ilie Niță, șutează puter
nic si Ciurea reușește să tri
mită balonul în corner, evi- 
tînd egalarea. Gazdele revin 
in atac și în min. 73 și 85 au 
ocazii clare, ratate d^ Bărbu- 
lescu și Stan.

Arbitrul I. Moraru (Cîmpi- 
na) a condus formațiile:

F.C.M. Ciurea — M. Roș
ea. Dicuț, V. RO$CA. Dogaru 
— ILIE VIOREL. LEȚA, PLO- 
TOAGA — MORARIU. Stan, 
Răducu (min. 67 Bărbulescu).

MINERUL : Ion Niță — 
Mustață. BĂLAN, SUICEANU, 
Dumitra — Ilie Niță (min. 77 
Nicolae), Lazăr, Napu — 
Mutică (min. 84 Cismă) ; CO- 
JOCARU, Iacob.

Eftimie IONESCU

UN DERBY (local), „STRINS“
C.S.M. Reșița - Gloria Reșița 1-0 (0-0)

i Focșani — Șiretul Pașcani 1—0 (1-0)
'prin tele-

cele două 
clasament — 

tă de tande- 
1 A. Pastia — 
tul (la timonă 
— locul 12), 

ăr de puncte 
iută aprigă și 

din start, a- 
i vîntul, for- 
Lă y* insta- 

adversă, do- 
iritate și își 
izii de a des- 
ar, rînd pe 
1 (min. 2), 

8) și Purcă- 
ratează din 

, iar inter
ne ale goal- 
inean Hăisan 
pe teren) fac 

nină alb. To- 
. Unirea avea 
ul gol al me- 
ARGEȘEANU, 
1 învingă, din 
i, pe portarul 
jut plasat, Ia 

o pasă 
le la Cr.

lectul jocului 
Lretul — în 
stat mai mult

la „cutie", care beneficiază de 
data aceasta. de avantajul 
vjntului — iese mai muit la joc, 
echilibrează partida și are 
două bune situații de a resta
bili egalitatea pe tabela 
de marcaj, ratate prin Gălă- 
țeanu (min, 50) și Olaru 
(min. 54). în finalul parti
dei. Unirea revine în atac, 
domină teritorial, dar nu mai 
reușește să inscrie, deși Arge- 
șeanu (min. 57), râtează o o- 
cazie cit roata carului, ștunci 
cînd, scăpat singur, pe contra
atac. față în față doar cu por
tarul Hăisan, plasează ba
lonul pe lingă acesta, dar și 
pe lingă poarta goală ! O vic
torie muncită, absolut merita
tă a echipei Unirea.

Arbitrul M, Doncea (Bucu
rești) a condus formațiile :

UNIREA : Paraschiv — Ba- 
balîc. DUMITRU. Haidău. Bur- 
gă — Fl. NICU, Brutaru. R. 
POPESCU — Purcăreațâ (min. 
78 Manta), Cr. Rusu, ARGE- 
ȘEANU.

ȘIRETUL : HAISAN — Cr. 
Niță, Stafie. I. Popescu. Vă- 
caru — MIRCEA. Gălățeanu, 
Olaru — Bambu, Buștean. Rî- 
tea (min, 5 Onofrei).

Aurel PĂPĂDIE

★ _ *
L — GLORIA 
0—0) : Breniuc

— C.S. BO-
2—1) : Croitoru 
■taru (min. 44),
> (min. 27).
SUL BRĂILA —
LUI 8—0 (3—0) : 
22, 78), Titiriș- 

1 m). N. Petra- 
aescu (min. 54), 
Sandu (min. 79).
VA — UNIREA 

(0—0) : Sfrijan

C. Enea, N. lorga, I. Mîndrescu, 
E. Teirău, D. Crăciun și C. Po
pescu.

MECI APRIG DISPUTAT
Metalul Miia - Unirea Alba lulia 2-1 (1-1)

REȘIȚA, 12' (prin telefon). 
Timp răcoros, cu cer plumbu
riu, suprafața de joc muiată 
de ploile căzute în ultimele 
zile, spectatori, circa 5 000. A- 
cesta a fost cadrul derby-ului 
local dintre echipa cu prima 
șansă (C.S.M.) și „lanterna" 
seriei (Gloria). Diferență în 
clasament, dar nu și pe tabela 
de scor, după primele 45 de 
minute. O repriză foarte dis
putată, cu multe faze de gol. 
Echipa „gazdă" a condus a- 
proape in permanență jocul, 
presiunea ei la poarta bravului 
portar Balasz accentuindu-se 
cam după primul sfert de oră 
al partidei. Din acest moment 
frecvența atacurilor roș-negri- 
lor a sporit, dar golul n-a a- 
părut, deoarece portarul Glo
riei a făcut, am zice, minuni, 
in min. 20, 26 și 36. Ca să nu 
spunem că, in două rinduri, a 
avut și șansă, mingea intilnind 
barele porții sale, la șuturile 
lui Mărgineanțu și Gligorovici 
(un mijlocaș de travaliu, cu 
destulă clarviziune). In aceas
tă repriză atractivă am reținut 
și două excelente contraatacuri, 
in prim-plan cu Zsizsik și A. 
Foaie (min. 17, respectiv, min. 
39). care au pus în pericol

VICTORIE

poarta apărată de Popa.
După reluare, C.S.M.-ul și-a 

continuat dominarea, însă pre
cipitarea și scăderea resurselor 
fizice și-au pus amprenta pe 
organizarea jocului. Dîrzenia 
Gloriei în apărare, cîteva con
traatacuri periculoase ale a- 
cesteia. ratările din min. 71 și 
81 ale „gazdelor", intervenția 
senzațională a lui Balasz la 
„foarfecă" lui Stroia (toată lu
mea a văzut balonul în plasă 
în acel minut 82) au fost mo
mente de mare suspans. Și 
cînd se credea că va fi 0—0, 
fundașul SANDU (min. 84) a 
făcut un slalom nestingherit 
și... 1—0.

Arbitrul M. Ivăncescu (Bra
șov) a condus formațiile :

C.S.M.; Popa — SANDU, 
Lupu, Uțiu. MOZA — GLIGO
ROVICI. Panduru, ALEXAN
DRU (min. 84 Calofir) - Măr
gineanțu (min. 84 Szijj), Stro
ia, Cîrstea.

GLORIA : BALASZ — Mes- 
trich, KAPORNAY, Mitar, 
ZSIZSIK — Șirian, CROITORU 
(min. 78 Pătru). Tuluc. Chiș — 
Bălean (min. 46 Marcu), A. 
Foaie.

Stelion TRANDAFIRESCU

MERITATĂ
Metalul Bocșa — Olimpia I.U.M. Satu Mare 3—0 (2—0)

RIA BACĂU — 
PLOIEȘTI (3—0) 
iin. 22 șl min. 
Munteanu (min.

ICENI — OLIM- 
■T 3—0 (1—0) t
Mucileanu (min.

NA — CEAHLA- 
-1 (1-rO) : Du- 
respecviv Bîrcă

1. PROGR. BR. 13 10 1 2 32- 5 21
2. Oțelul 13 9 0 4 25- 7 18
3. Gl. Buzău 13 8 1 4 27-14 17
4. Foresta 13 8 0 5 16-19 16
5. C.S.M. Sv. 13 6 2 5 15-12 14
6. St. Mizil 13 6 2 5 15-15 14
7. Politehnica 13 6 2 5 18-20 14
8. Olimp. Rm. S. 13 4 5 4 15-13 13
9. Unirea Focș. 13 6 1 6 13-14 13

10. Viitorul 13 6 1 6 21-23 13
11. Aripile Bc. 13 5 2 6 13-14 12
12. C.S. Botoșani 13 5 2 6 14-16 12
13. Șiretul 13 4 3 6 9-16 11
14. Poiana 13 4 3 6 9-18 11
15. CFR Pașcani 13 5 0 8 12-18 10
16. Unirea SI. 13 4 1 8 17-22 9
17. Ceahlăul 13 2 5 6 9-17 9
18. Prahova 13 2 3 8 7-24 7

GOLGETERI : • 14 GOLURI :
Titiriscă (F.C.M. Progresul) • 8 
GOLURI : Goia (Steaua Mizil), 
Alexandrescu (Gloria Buzău), 
Sfriian (C.S.M. Suceava) • 6 GO
LURI : Stoica (Viitorul Vaslui), 
Drăgoi (F.C.M. Progresul), Luca 
(Fores ta).

MIJA, 12 (prin telefon). Con
siderentul care a făcut să 
crească interesul pentru aceas
tă partidă a fost prezența for
mației din Alba lulia care 
adusese, în etapa trecută, pri
ma infringere Rapidului. Pe o 
vreme rece și umedă (a plouat 
de marți. continuu), meciul 
s-a disputat intr-un tempo 
susținut, ambele echipe jucind 
la cîștig. Primii care deschid 
scorul sînt oaspeții, care, în 
min. 15, marchează prin ȚAL- 
NAR. Acesta a trimis mingea 
direct din corner Ia colțul 
scurt al porții apărate de 
Zgimbău: 0—1. Meciul se în- 
dîrjește, echipa gazdă atacă' și 
ratează prin Pîrșe (min. 21) și 
Neacșu (min. 28) bune ocazii 
de a înscrie. In min. 30 G. IO- 
NIȚA primește o minge în 
mijlocul careului, de unde o 
trimite în plasă, aducînd ega
larea: 1—1.

în repriza secundă fazele la 
cele două porți se succed cu 
repeziciune, dar se ratează 
foarte mult dig cauza pripelii. 
După o suită de ocazii, în min.

* * ★
RAPID BUCUREȘTI — CHIMIA 

RM. VILCEA 3—2 (2—2) : Con- 
stantinovici (min. 30 și 78), Goan- 
tă (min. 40 din ir m), respectiv 
Măciuceanu (min. 12) și N. Ma
rin (min. 45).

METALURGISTUL SLATINA — 
A.S. DROBETA TR. SEVERIN 
0—0.

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
TRACTORUL BRAȘOV 2—1 (1—1) : 
Marcu (min. 31), Cristescu (min. 
72), respectiv Folbert (min. 5).

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
CONSTRUCTORUL CRAIOVA 
3—o (1—0) : Hîrșean (min. 44 șl
68) și Gherghe (min. 74).

I.C.I.M. BRAȘOV — C.S. TÎR- 
GOVIȘTE 4—0 (4—0) ; M. Gheor- 
ghe (min. 15), Ficu (min. 20), 
Berteanu (min. 34) și Ghileanu 
(min. 44).

PANDURII TG. JIU — SPOR
TUL „30 DECEMBRIE- 2—2 
(1—1) : Șolea (min. 29 din 11 m), 
Baicu (min. 89). respectiv Ene 
(min. 21) șl Dumitrescu (min. 63).

GAZ METAN MEDIAȘ — ME
CANICA FINA BUCUREȘTI 1—0 
(0—0) : Biro (min. 58).

75 gazdele reușesc desprinde
rea pe tabela de marcaj, cind 
CHIRCU a reușit să prelun
gească mingea cu capul, în 
poartă, la un corner executat 
de Stoiciu: 2—1. După înscrie
rea golului. Metalul continuă 
atacurile, care devin din ce în 
ce mai periculoase, dar oaspe
ții se apără cu întreaga echi
pă și, în min. 87, pe contra
atac, ei sînt foarte aproape de 
egalare, dar Tirchineci, de la 
8 m, a șutat in portar!

Arbitrul: I. (taman (Ora
dea) a condus formațiile:

METALUL: Zgîmbău — Dîr- 
varu, NISTOR, PÎRȘE. Neacșu
— Dobre. TRANDAFIR, Chircu
— G. Ioniță (min. 46 I. Ioniță),
Toma (m;n. 63 MATINCA),
STOICIU.

UNIREA: Căian — NECHI- 
MIȘ, IVașcu, MĂRGINEAN, 
Brumaru — L. MOLDOVAN, 
Țălnar, Timar — Trif (min. 77 
Drăghici), MTTRACU. 1. Popa 
(min. 63 Tirchineci).

Ionică PETRESCU

BOCȘA, 12 (prin telefon). 
Conștienți de importanța par
tidei, metalurgiștii încep me
ciul in forță, cu atacuri bine 
dirijate, cu o linie de mijloc 
laborioasă și foarte insistentă, 
susținută în permanență de 
două extreme rapide și percu
tante. prinzînd deseori pe pi
cior greșit apărarea aglomerată 
a sătmărenilor. După două 
atacuri tăioase dar ratate, gaz
dele deschid scorul în min. 3: 
Portic execută înalt o lovitură 
liberă în careu. Ormenîșan 
prelungește cu capul și DO
GAN înscrie din apropiere: 
l—0. Presiunea gazdelor creș
te, atacurile lor se întețesc ia 
poarta oaspeților și, în min. 
19, reușesc desprinderea prin 
golul înscris spectaculos, cu 
capul, de BRICI. Oaspeții acu
ză șocul, gazdele sînt in prim- 
plan, dar eforturile lor nu se 
mai materializează pînă la 
pauză.

La reluare, același registru 
tactic, cu echipa gazdă la ti
monă, dar și cu un plus de In

sistență din partea sătmăreni
lor. Se joacă spectaculos, cu
rat. ocaziile de gol apar la 
ambele porți. dar cei care pro
fită sînt tot gazdele, care în
scriu prin ORMENÎȘAN (min. 
50), acesta amendind prompt 
„gafa" fundașului Ghenccan. 
Gazdele par mulțumite de re
zultat. nu mai insistă în atac 
și, din min. 76. Olimpia echi
librează jocul, ane o bună o- 
cazie în min. 79. dar Borza 
șutează defectuos. Partida ss 
înche'e cu o victorie muncită 
și meritată ă gazdelor.

Arbitrul D. Vasile (Bucu
rești) a condus formațiile:

METALUL: Iova — VIDES- 
CU. DESPA. BRICI, Pănescu
— Dogan, Ormenîșan. PORTIC 
(min. 65 Banu) — Costachi, 
Talpeș (min. 61 Vinătoru), 
CONSTANTINESCU.

OLIMPIA: Teancu — P. Mi
hai. Ghencean (min. 61 Pop), 
Orosz. Puț (min. 35 Pa,csa) 
BOJE. PATKOS. Cik. Szilaghi
— Borza. IIea.

Florin SANDU ,

t. Alexandrescu,

I DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
CONCURSULUI

UN 12 NOIEM-
L989

— Gloria Bu- 
urgistul — A.S. 
letalul Bocșa —

4. Avellino — 
igliari — Parma
— Como X ; 7. 

a 1 ; 8. Licata — 
onza — cosenza
Torino X : 11. 

icona X ; 12. 
ira 1 î 13. Tries-

LOZ»
ÎN

de cîștiguri :

NUMERELE EXTRASE LA
TRAGEREA LOTO 2 DIN 12
NOIEMBRIE 1989. Extragerea 
I : 52 9 53 67 ; extragerea a
II- a : 55 43 28 40 ; extragerea a
III- a : 46 62 26 18. Fond de 
cîștiguri : 493.170 lei.

★

Relatări de la N. Costache, C. 
Bughea, O. Guțu, L. Briotă, C. 
Gruia, P. Cristea șl D. Ilie.
1. RAPID 12 10 1 1 26- 7 21
2. Pandurii 13 6 5 2 19-12 17
3. A.S. Drobeta 13 7 3 3 22-14 17
4. I.C.I.M. Bv. 13 6 2 5 14- 8 14
5. Unirea A.I. 13 6 2 5 21-20 14
6. I.M.A.S.A. 13 6 2 5 21-23 14
7. Mec. Fină 13 5 3 5 27-12 13
8. FCM Caracal 12 6 1 5 17-15 13
9. Autobuzul 13 5 3 5 19-23 13

10. Met. Mija 13 5 2 6 17-21 12
11. Min. Motru 13 6 0 7 9-19 12
12. Tractorul 13 5 1 7 19-20 11
13. Chimia 13 4 3 6 17-18 11
14. C.S. Tîrg. 13 4 3 6 16-21 11
15. Sp. ,,30 Dec.“ 13 4 3 6 11-17 11
16. Construct. 13 2 6 5 14-27 10
17. Metalurg. 13 4 1 8 15-23 9
18. Craz Metan 13 4 1 8 11-15 9

GOLGETERI : • 11 GOLURI : I. 
Popa (Unirea Alba lulia) • 7
GOLURI : șumuianschi (Mecani
că Fină). Goanță (Rapid). Hîr- 
sean (I.M.A.S.A.) « 6 GOLURI : 
Strizu (Mecanică Fină), Buică 
(Constructorul), David (Drobeta 
Tr. Severin).

U.T. ARAD — STRUNGUL A- 
RAD 1—0 (0—0) : Toderaș (min. 48).

CHIMICA TIRNAVENI — ARMA
TURA ZALĂU 3—1 (2—1) : Vercș 
(min. 16), Nistor (min. 24), Opn- 
șor (min. 47). respectiv C. Pop 
(min. 37). _STEAUA C.F.R. CLUJ-NApO- 
CA — VAGONUL ARAD 3—0 
(1—0) : Corpodean (min. 33 șl 
min. 63 din 11- m) și Iepure 
(min. 75).

GLORIA BISTRIȚA - MURE
ȘUL EXPLORĂRI DEVA 6—3 
(4—1) : Roman (min. 3), D. Mol
dovan (min. 15). Boeru (min. 26), 
Manea (min. 38), Soare (mm. 
48) V. Moldovan (min. 53), res
pectiv Sidorak (min. 20), Cos- 
tăchescu (min. 55 din 11 m). și 
Stoinescu (min. 62).

C.F.R. TIMIȘOARA — ELEC- 
TROMURES TG. MUREȘ 2“« 
(0—0) • otiman (min. 56) și Sun 
celescu (min. 79).

SOMEȘUL SATU MARE — F.C. 
MARAMUREȘ BAIA MARE 0—0.

A.S.A. TG. MUREȘ — A.S.A. 
PROGRESUL TIMIȘOARA 4—0 
(2—0) : Szanto (min. 10 șl 17) 
A. Stoica (min. 48) șl Szabo 
(min. 86).

Relatări de la O. Berbecaru, 
I. Duean, I. Lespuc, I. Toma, 
St. Marton, S. Vida și C. Albu.

1. GLORIA B-ȚA
2. C.S.M. Reșița
3. F.C. Maram.
4. C.F.R. Tim.
5. U.T.A.
6. Olimpia S.M.
7. A.S.A. Progr.
8. Chimica
9. Strungul

10. Armătura
11. Met. Bocșa
12. A.S.A. Tg. M. •)
13. Vagonul
14. Steaua CF.R.
15. Mureșul
16. Someșul
17. Electromureș
18. Gl. Reșița

13 7 5 1 33-13 19
13 7 3 3 16- 8 17
13 6 3 4 19- 8 15
13 7 1 5 17-15 15
13 7 1 5 23-23 15
13 7 1 5 17-18 15
13 5 4 4 16-17 14
13 6 2 5 16-18 14
13 5 3 5 15-13 13
13 5 3 5 18-22 13
13 5 2 6 15-16 12
13 5 3 5 20-15 11
13 4 3 6 19-20 11
13 3 5 5 10-16 11
13 3 4 6 15-27 10
13 4 2 7 17-20 10
13 4 1 8 15-27 9
13 3 2 8 12-17 8

•) Echipă penalizată cu 2 puncte.
GOLGETERI : • 11 GOLURI !

Maier (A.S.A. Tg. Mureș) • 
GOLURI : Manea (Glor.a Bistn 
ța) • 6 GOLURI : Rosenblum
(A.S.A. Progresul Timișoara). Pe
trescu (U.T.A.). V. Rus (Gloria 
•Reșița), vase (F.C. Maramureș).

FOTBALIȘTII „TRICOLORI" ÎNMULȚESC SPRINTURILE
(Urmare dm vaa. I) 

gajat o atmosferă de bună 
dispoziție, „tricolorii" neme- 
najindu-se nici un moment. A 
fost o mare risipă de energie, 
pe un teren greu, care a so
licitat la maximum. De alt
fel. la încheierea antrenamen
tului. toți jucătorii păreau 
„coborîți", de pe ecranul ce
lebrului film „Viață sportivă", 
culorile tricouriior avînd o 
singură ...culoare. În a- 
ceeasi ordine de idei, îngri
jitorii terenului au cerut că 
duminica să fie o zi de refa
cere a gazonului, pentru ca

antrenamentul de astăzi să 
se desfășoare în condiții 
cit mai bune. Din același 
motiv. antrenamentul de du
minică dimineața a avut 
loc pe stadionul Dinamo...

Atmosfera este prielnică 
strîngerii rîndurilor. în com
pania puternicei echipe a 
Danemarcei e nevoie de o 
mare mobilizare, așa cum a 
fost cazul în meciul cu Bul
garia. de la Sofia, ale cărui 
imagini, transmite in Tele- 
sportul de duminică, ne-au 
purtat pe aripile marilor, spe
ranțe. „Tricolorii" acestui fi
nal de sezon se pregătesc eu 
o rîvnă reală, ei continuînd —

evident — „bătălia" pentru
intrarea în „ll“-le 
care sperăm că 
cheia partida de

de start, 
va in- 
miercuri

fără... schimbări.
Marele meci se apropie. La 

încheierea unuia dintre a- 
ceste antrenamente. antre
norul Jenei ne spunea : „Sînt 
mulțumit de starea de spi
rit a echipei. Avem un meci 
foarte greu, în care trebuie
să valorificăm și noi avan
tajul terenului".

La ieșirea din vestiarul 
antrenamentului de pe Stea
ua, jucătorii au întredeschis 
ușa dinspre arena centrală. 
Gazonul era ca-n palmă,

de un verde primăvăratic, de 
biliard. Să sperăm că și fru
moasa „bilă albă" a fotbalu
lui va circula cu aceeași pre
cizie în jocul combinativ al e- 
chipei noastre. care are doar 
varianta victoriei.

Lotul danez, care s-a reunit 
simbătă. este așteptat in 
cursul zilei de astăzi. în ulti
ma vreme, Sepp Piontek a în
cercat să obțină iucarea me
ciului în nocturnă : federația 
daneză a izbutit chiar să tri
mită la București un tehni
cian F.I.F.A.. care avea să 
se convingă că stadionul 
Steaua întrunește realmente 
condițiile necesare, pe acest 
stadion iucîndu-se. de alt
fel, și partidele oficiale cu 
Grecia și Bulgaria.



6 TI num DE CAMPIONI BALCANICI
rRAlLt, 12 iprin lejefon, 

de ia trimisul nostru special). 
Duminică, în Sala sporturilor 
din localitate, in țața unui 
puolic numeros și bun cunos
cător al luptelor, s-au înche
iat întrecerile Campionatelor 
Balcanice rezervate tineretului 
(pînâ la 20 de ani) la ambele 
stiluri. Spre satisfacția delega
ției noastre. în reuniunea fi
nală sau calificat și 12 repre
zentanți ai țării noastre (cîte 8 
.a fiecare stil), sase dintre ei 
izbutind să intre ta posesia 
titlurilor de campioni. Cei care 
au urcat pe cea mai înaltă 
treaptă a podiumului de pre
miere sint Hie Dăscălcscu (48 
kg). Marian Sandu (52 kg). 
Die Minciună (57 kg) — la 
greco-romane. Dănuț Prefit (62 
kg). Eugen Stanciu (68 kg) și 
Teodor Vlad (74 kg) — la 
libere.

nainte de a prezenta, cro
nica meciurilor, trebuie să a- 
mintim faptul că la categoria 
62 kg. greco-romane. Constan
tin Ozarchievici n-a pierdut 
întîlnirea finală cu bulgarul 
Țoțo Gotev. ci ambii sportivi 
au fost descalificați, ei pri
mind — conform regulamentu
lui — doar medaliile de argint. 
La acest stil, tinerii noștri re- 
nrezentanțl s-au impus cu au
toritate la primele 3 categorii, 
nroducînd o excelentă impre
sie. dar și... îngri’orare în rîn- 
dul celorlalte delegații și. fi
rește. Drintre arbitri, motiv 
pentru care în cele din urmă 
aceștia au devenit mult mai 
„aienți" cu ^luptătorii noștri.,

Hie Dăscălcscu. dună ce îl 
întrecuse în nrima zi ne re- 
nrP7prifantu] tării gazdă. în 
rinală 1-a avut ca adversar De 
F. SaUaîanis (Grecia). Acesta 
din urmă a încenut Înota ex
trem de decis, dar strădaniile

sale nu l-au timorat pe Dâs- 
caiescu. Cu un „șurub" și un 
tur de cap, campionul nostru 
a luat conducerea cu 4—0, 
temperîndu-și astfel adversarul, 
pe care l-a învins prin ttiș 
(min. 1,52). Tot cu un tuș ra
pid a încheiat partida finală 
și Marian Sandu, cu grecul G. 
Pastafidis, pe care l-a fixat cu 
umerii pe saltea (în min. 1,26), 
după un excelent tur de braț. 
Ilie Minciună, deși accidentat 
la cot, a luptat inteligent în 
disputa sa cu V. Gheorghiev 
(Bulgaria), pe care l-a depășit 
clar (5—0), lăsînd o foarte fru
moasă impresie. A lipsit ex
trem de puțin ca și Sorin 
Popescu (68 kg) să termine în
vingător în finală. Dar, cum 
spuneam, arbitrii au devenit 
mai „exigenți" cu sportivii ro
mâni, acordîndu-i ta cazul de 
față victoria lui S. Kubalov 
(Bulgaria).

La „libere", Dânut Prefit l-a 
întrecut la puncte (3—0) pe 
bulgarul V. Ghergov, cucerind 
prirna noastră medalie de aur 
la acest stil, ta actuala ediția 
a întrecerii. L-au urmat E. 
Stanciu, învingător detașat 
(9—1) în întîlnirea cu grecul 
A. Naziris și T. Vlad. în urma 
unui meci excelent din punct 
de vedere tactic, cîștigat 
fața bulgarului E. Țenev. Cei
lalți finaliști la libere au fost 
învinși : V. Frățilă (48 kg) p.p. 
(0—1)' N. “ ‘ ~...................
Ghiță (82 
tat“ și de 
(Bulgaria) 
p.p. (0—2) 
Cel de-al 
greco-romane. 
kg), a fost 
(0—4) de 
(Bulgaria).

în

Kolov (Bulgaria), N. 
kg) p.p. (3—4), „aju- 
arbitri. Ia D. Dimov 
și L. Toma (100 kg) 
la I. Baev (Bulgaria), 

șaselea finalist la 
Ion Isac (74 

întrecut la puncte 
către H. Stancev

Mihai TRANCA

f.'
S<-

JUMOAIlLll IlOMÂNE, CAMPIOANE BAlCANlCE LA ȘAH
ATENA, 12 (Agerpres). — In 

orașul Hania, din Insula Cre
ta, s-au desfășurat întrecerile 
Balcaniadei dc șah pentru Ju
niori. La competiția feminină 
victoria a revenit echipei 
României (Luminița Radu, Lui
za Ionescu) 5
de Bulgaria 4,5
4 p. Albania 
Iugoslavia 3 p. La 
Luminița Radu a 
mai bun punctau

urmată 
Grecia
D și 

prima masă, 
obținut cel 
3 din 4 p.

P. 
P.

3.5

cîștigind partida cu campioana 
mondială a categoriei 18 ani 
Katrin Aladiova (Bulgaria). In 
concursul 
României 
bronz, cu 
dată de 
Iugoslavia 
șahiști s-a remarcat 
Andrei Istrătescu cel mai tînăr 
participant, cu cel mai bun re
zultat la masa a l-a (3,5 p 
din 4 posibile).

LA RUGBY: FRANȚA
/ 25-19, DE

PARIS, 12 (Agerpres). Peste 
30 000 de spectatori au asistat pe 
stadionul din Lllle la cel de-al 
doilea mecl-test dintre echipele 
de rugby ale Franței și Austra
liei. Victoria a revenit jucători
lor francezi cu scorul de 25—19. 
după ce la pauză oaspeții con
duceau cu 13—6. Pentru echipa

CANOTORII CHINEZI

SE REMARCA
LaNEW DELHI (Agerpres). 

campionatele de canotaj acade
mic ale Asiei, desfășurate la 
New Delhi, pe primul loc s-au 
clasat sportivii din R.P. Chineză, 
care au obținut 5 medalii de 
aur și 2 de argint. Canotorii clin 
India și R.P.D. Coreeană au cîș
tigat cîte 3 medalii de aur.

ECHIPELE NOASTRE ÎN COMPETIȚII EUROPENE
C. C. E. la handbal (m) MINAUR BAIA MARE

(Urmare din pag. 1)

LA

TUSEM ESSEN STEAUA 29-23

CONCURS DE PATINAJ

ARTISTIC LA PRAGA
masculin, formația 

a obținut medalia de 
10,5 p, fiind prece- 
Bulgaria 11,5 p și 
11 p. Dintre tinerii 

românul

AUSTRALIA
6-13 !

franceză
Andrieu
viturl _ .____ ... .
formare. Punctele echipei 
traliene au fost
Kearns șl Farr-Jones
Lynagh 3 lovituri de pedeapsă 
șl o transformare.

a marcat Laglsquet și 
(eseuri), Lacroix 5 lo

de pedeapsă șl o trans- 
", ‘ Aus- 

înscrlse de
(eseuri).

C. Gheorghe—un promițătGr loc 6
în concursul internațional de 

patinaj artistic de la Praga, re
zervat seniorilor, reprezentantul 
nostru Cornel Gheorghe (aflat in 
primul său an de senio- 
rat) a ocupat 
tor loc 6 cu 
a fost precedat 
Petorin (Franța) 
Bokii (U.R.S.S.) 
Eichorn (R.D.G.) 
Davis (S.U.A.) 5,0 p, 5. Sebastian 
Britten (Canada) 7,5 p. La între
ceri au mai participat concu
rent! din Austria. Cehoslovacia, 
R.P.D. Coreeană. Japonia. Noua 
Zeelandă șl Polonia.

Disputa feminină a fost domi
nată de americanca Tiske Wal
ker (2,5 p). urmată de Simone 
Koch (R.D.G.. 2,5 p) și Marcela 
Kochollova (Cehoslovacia. 6.0 o). 
AU fost prezente 20 de patina
toare din 17 țări. Codruța Moi- 
seanu a ocupat locul 12 cu 17.5 □.

de 
un promiță-

8.0 puncte. El 
de : 1. Nicolas 
2,5 p, î. Gleb 

3.5 p, 3. Mirka
5.0 p, 4. Scott

ACTUALITATEA LA BOX
SYDNEY (Agerpres). După 

cum s-a mai anunțat, ediția din 
1991 a Campionatelor Mondiale 
de box pentru seniori se va des
fășura în orașul australian Syd
ney, în perioada 13—23 noiem
brie. După aprecierile comitetu
lui de organizare, vor fi prezenți 
la a 6-a ediție a campionatelor 
lumii 300 de pugiliști din 60 de 
țări, meciurile urmînd să fie găz
duite de două săli — prelimina
riile într-o arenă de 6 000 locuri, 
iar semifinalele și finalele în- 
tr-una de 10 000 locuri.

SANTO DOMINGO 
pres) amoionatele

Centrale șl Caraibilor, ia box 
pentru Juniori, au fost dominate 
de tinerii sportivi din Cuba care 
s-au clasat pe locul întîi la toate 
cele li categorii de greutate în
scrise în programul întrecerii. 
Boxerii din Venezuela au obținu* 
4 medalii de argint, iar cei din 
Honduras două.

CIUDAD DE 
gerpres). Boxerul 
Konadu a cucerit
pion mondial ta categoria super-, 
muscă (versiunea W.B.C.), învin- 
gîndu-1 la puncte pe mexicanul 
Gilberto Roman, in meciul dis
putat la Ciudad de Mexico.

MEXICO (A- 
ghanez Nana 
titlul de cam-

C.M. IN ACTUALITATE

(Ager-
Americil

ESSEN, 12 (prin teleton). Pe 
terenul din „Grugahalle" din 
localitate s-a disputat, dumini
că după-amiază. meciul-retur 
din optimile de finală ale „Cu
pei Campionilor Europeni" la 
handbal masculin, dintre for
mația locală Tusem și Steaua. 
Jocul s-a încheiat cu scorul 
de 29—23 (16—12) în favoarea 
handbaliștilor vest-germani, ca
re — învingători și în meciul- 
tur. cu 22—21 — s-au calificat 
pentru „sferturile de finală" 
ale competiției continentale nr. 
1. Echipa noastră a riscat mai 
mult. în special în faza de a- 
părare. dar nu a fost suficient.

în atac fâcîndu-și loc aceleași 
greșeli copilărești, ca și în par
tida de ' la Rm. Vilcea. Fără 
să strălucească, Tusem s-a ca
lificat 
C.C.E.
51—44.
(4 din 7 m). Dumitru 7, Miri- 
câ 5, Ionescu 2, Niculae 1 
pentru Steaua, respectiv Fraatz 
7 (2), Quart! 6, Elesovic 5, 
Schwalb 5, Henrich 4, Arens 1 
și Stoschek 1. Au condus : 
Ivan Alivojdovic și Andreas 
Radjanin (Iugoslavia) care i-au 
înlocuit în ultimul moment pe 
arbitrii desemnați, din Suedia.

în faza superioară a 
cu scorul general de 
Marcatori : Berbece 8

a forțat permanent, a inițiat 
atacuri periculoase, însă ele 
s-au oprit în fața apărării 
handbaliștilor băimăreni. Iar 
cînd gazdele reușeau să depă
șească defensiva din fața se
micercului băimărean, ele se 
loveau de multe ori de porta
rul Nicoiae Neșovici 
sîmbătă seara, 
excelentă.

Au înscris: 
Rafaeli 3. Vered 
Dayan 2. Ron 2, Nahamoni 1 
— pentru Hapoel ; Andronic 5 
(1), Bontaș 4, A. Popovici 4, 
Pavel 2 (2), Akacsos 1, Marta 
1, Kapornay 1 — pentru Mi- 
naur. Au arbitrat bine Ka- 
samakis si Bavas din Grecia.

aflat,
într-o formă

Kushnlr 7,
3. Levy 3 (1),

tupa cupelor la volei (i)
RM. VILCEA, 12 (prin tele

fon). Circa 2000 de spectatori 
au luat loc în tribunele Sălii 
Sporturilor, cu speranța 
leibalistele echipei lor 
te. Chimia, vor reface 
capul de la Sosnowiec 
obține (la punctaveraj) ____
carea în turul n al Cupei Cu
pelor. în fața polonezelor de la 
Plomlcn. Pentru aceasta, vîl- 
cencele trebuiau să se mobili
zeze la maximum și să nu ce
deze vreun set în acest meci 
de miză. în care factorul psi
hic avea o pondere însemnată. 
Contrar așteptărilor, formata- 
gazdă a surprins din start nu 
numai prin angajament scăzut, 
ei și printr-o emotivitate exce
sivă. Deși formația oaspete nu 
strălucea nici ea. sub aspect 
tehnic, aceasta se dovedea mai 
rapidă în atacul pe centru și 
mai bine organizată la blocaj, 
în schimb, vîlcencele evoluau

că vo- 
favorî- 
ha.ndi- 
și vor 
califi-

RAPID BUCUREȘTI
(Urmare din pag. I)

și a blocat ca la carte, cîști- 
gînd meciul 
întrecînd 
să. cu o 
ționalâ.

Arbitrii 
garia) sl 
nia) au condus echipele :

RAPID : DANIELA BUMBĂ- 
CILA. Luminița Pintea. DA
NIELA GÎLCA. FIDELIA CRI- 
ȘAN (Florentina Bratu). DA
NIELA BUHLEA (Felicia Ni
coiae). NICULINA BUJOR.

A. S. NAUSICAA ; ROSA

(și calificarea), 
o parteneră valoroa- 
componentă intema-

N. Gheordjikov (Bul- 
M. Stamate (Româ-

CHIMIA RM. VILCEA - PLOMIEN SOSNOWIEC 3-2
fără orizont, crispat, cu nu
meroase greșeli de execuție. Și 
astfel calificarea s-a tranșat 
chiar în primul set. ta care 
polonezele au fost beneficia
rele lipsei de aplomb a Chimi
ei, realizînd nu mai puțin de 
7 puncte prin serviciu. Oaspe
tele au și condus detașat (9—3. 
14—7) și, în aproximativ un 
sfert de oră. iși asigurau ca
lificarea: 15—10. De aici ina- 
inte partida și-a pierdut, firesc, 
din interes, cele două formații 
disputîndu-și. în aceeași notă 
modestă, o victorie de palma
res. Au obținut-o în oele din 
urmă vîlcencele. cu 3—2 (—10, 
—12, 10, 5, 14), care s-au mai 
debarasat de trac după setul 
al doilea și și-au refăcut, prin 
permutări, sextetul cu care ar 
fi trebuit... să înceapă, jocul. 
Astfel Plomien s-a calificat la 
setaveraj (5:3).

Arbitrii V. Kulikov

și M. Nicolau (Româniă) au 
condus echipele:

CHIMIA: Cristina Buznosu, 
Aurelia Zabara, Dorina Cră
ciun, Xenia Ivanov, Lucreția 
Mirea, Mădălina Ciorbaru (au 
mai jucat: Camelia
Violeta Iancu și 
Deică);

PLOMIEN: Jolanta 
Halina Zielinska (Ewa 
Agata Samik, Hanna 
Barbara 
Năstaly.

Aurelian BREBEANU

Iliescu, 
Camelia

Ziebacz,
Ferszt), 
Kolasa. 

Niewiadomska. Ewa

ÎN VEDEREA meciului pe care 
echipa U.R.S.S. îl va susține la 
15 noiembrie, la Simferopol cu 
formația Turciei în preliminariile 
C.M., federația unională de spe
cialitate a selecționat un lot de 
22 de jucători. Printre selecțio- 
nabili se numără cunoscuții in
ternaționali Rinat Dasaev, Vaghiz 
Hidiatulin, Andrei Zigmantovici, 
Vasili Raț, Ghenadi Litovcenko, 
Aleksandr Zavarov, Serghei A- 
leinikov. Serghei Rodionov, Oleg 
Protasov. Aleksei Mihailicenko.

SELECȚIONATA Trinidad Toba
go, care se pregătește în vederea 
meciului cu formația S.U.A. din 
preliminariile C.M., a susținut un 
joc de verificare la Port-of-Spain 
în compania echipei Jalghiris 
Vilnius. Partida s-a încheiat cu 
1—0 (0—0) în favoarea fotbaliști
lor sovietici.

CAMPIONATE, CUPE
IN ETAPA de sîmbătă a (13-a), 

a campionatului englez, lidera 
clasamentului. F.C. Chelsea, a 
învins in deplasare cu l—0 pe 
Everton. Alte rezultate : Queen’s 
Park Rangers — F.C. Liverpool 

Crystal Palace — Luton 
Coventry — F.C. Southamp- 
l—O, Derby — Manchester 

6—0, Millwall — Arsenal 
Norwich — Aston Villa 2—0, 

Sheffield — Charlton 3—0. Totten
ham — Wimbledon 0—1.

IN FINALA campionatului Sue
diei s-a desfășurat a doua man
șă dintre echipele Norrkoping și 
MalmS. F.F. Norrkaping a cîști
gat cu 1—0 (în prima manșă a 
Învins Malm3 cu 2—0). Conform 
regulamentului care nu tine cont

ton 
City 
1—2,

de golaveraj. Intre cele doua for
mații va avea loc un al treilea 
Joc la 15 noiembrie, la Malmo.

IN R.F. GERMANIA s-au des
fășurat 8-imile de finală ale Cu
pei. In urma partidelor consu
mate, In sferturile de finală 
sînt programate Jocurile : Kic
kers Offenbach — M.S.V. Duis
burg, Werder Bremen — V.f.B. 
Stuttgart, Eintracht Braun
schweig — V.f.L. Osnabruck, 
Kaiserslautern — Fortuna DUs- 
seldorf.

In etapa a 18-a din campio
natul Elveției : St. Gall — Wet- 
tingen 3—0. Young Boys — Ser- 
vette 3—0. Lucerna — Lugano
3— 0, Bellinzona — Grasshoppers
4— 2, Aarau — F.C. Sion 2—1. In 
fruntea clasamentului : St. Gall 
24 p (18 J). Neuchâtel Xamax 
22 p (17 j). F.C. Sion 21 p (18 j).

REZULTATE Înregistrate in op
timile de finală (meciuri tur) ale 
„Cupei Spaniei": Atletico Madrid 
— Real Madrid o—0 : Atletic Bil
bao — F.C. Barcelona 0—1 : Sa- 
badell — Real Socledad l—o ; 
Betis Sevilla — Cadiz 1—0 ; Val
ladolid — Malaga 6—1 ; Oviedo — 
Zaragoza 0—1. Partidele retur se 
vor disputa la 29 noiembrie.

SANCȚIUNE ASPRĂ
Comisia de disciplină a Uniunii 

Europene de Fotbal (U.E.F.A.) a 
aplicat o amendă de 200 000 
franci elvețieni clubului Real 
Madrid una dintre cele mal 
mari sancțiuni de acest fel apli
cată pînă In prezent. datorită 
incidentelor provocate de supor
terii spanioli la meciul cu A.C. 
Milan, din turul doi al „Cupei 
Campionilor Europeni".

A. S NAUSICAA
(U.R.S.S.)

3-1
PELUSOGARCIA, LENICE ________

DE OLIVEIRA, Antonella Fab- 
briciani, Letizia Ferrarini, (An
tonella Candida), SVETLANA 
SAFRONOVA, Ana Lucia Nes- 
quita Vieira.

★
în meci-retur contînd pen

tru Cupa C.E.V. — masculin, 
echipa Sever Novosibirsk a 
întrecut, ne teren propriu. cu 
3—0 (1, 9. 4), formația Univer
sitatea C.F.R. Craiova. învin
gători și In primul loc. volei
baliștii sovietici s-au calificat 
pentru turul 11 al competiției

PE SCURT 9 PE SCURT9PE SCURT• PE
BASCHET • Echipa masculi

nă a U.R.S.S. și-a început tur
neul peste Ocean evoluînd la 
Las Vegas în compania selecțio
natei Universității Nevada. Gaz
dele au cîștigat cu 107—102 • La 
Alma Ata, reprezentativa femi
nină a R.P. Chineze a învins cu 
104—84 o echipă locală.

BADMINTON • In cadrul tur
neului de la Pontlanakl (Indone
zia), Jucătorul chinez Xiong 
Guobao l-a întrecut cu 15—3, 
15—3 pe indonezianul Aii Ujianio 
Iar în partida dintre localnicii 
Icuk Sugiarto și Aras Wljarnako, 
primul a cîștigat cu 15—2. 15—0.

CICLISM • In Turul Mexicu
lui. etapa a 7-a a revenit cana
dianului Steve Speaks (San Ju
an de Los Lagos ~ ‘
158 km) In 3.42:20. Lider 
ține americanul Andy 
care eîștigase etapa a 6-a 
tn 4.23:59).

HALTERE * tn cadrul __
natelor de juniori ale Asiei, 
Teheran, sportivii din R.P.D. CO'

Guadalalara 
se men- 
Bishop, 

(192 km.

Campio- 
- ■ ' la

reeană au obținut 9 medalii de 
aur. 6 de argint șl 2 de bronz.

HANDBAL • în semifinalele 
turneului masculin din Kuweit : 
Algeria — Turcia 22—20 șl Ku
weit — Senegal 37—19 • La
Trondheim (Norvegia), turneu 
feminin : Norvegia — Olanda 
26—20, R.D.G. — Danemarca 
23—17, Iugoslavia — Norvegia (ti
neret) 26—11, -------- ------
marca 28—24. 
via 24—21.

HOCHEI PE _____T._ _
Campionatul Unional, lidera cla
samentului Himik Voskresensk a 
obținut o nouă victorie, cu 7—4 
(2—0, 3—0, 2—4). In meciul de la 
Kazan, cu Uritkogo. Alte rezul
tate : Spartak Moscova — Aripi
le Sovietelor Moscova 4—4, Tor
pedo Gorki — Torpedo Iaroslavl 
3—2, Dinamo Harkov — Torpedo 
Usti Kamenogorsk 2—2.

PATINAJ ARTISTIC • Proba 
de dans din cadrul concursului 
„Pirueta de aur", de la Zagreb, a 
fost cîștigată de perechea sovie-

Olanda — Dane- 
R.D.G. — Iugosla-

GHEAȚA • în

SCURT • PE SCURT
tică Elisaveta Stekolikova — Oleg 
Ovstianikov. urmată de cuplul 
francez pascale Vrot — David 
Qulnsac.

ȘAH • în cadrul turneului zo
nal sud-amerlcan, la Santiago de 
Chile conduce după șapte runde 
maestrul brazilian Gilberto Milos, 
6 p, urmat de argentinianul Tem- 
pone. 4 p.

TENIS • Turnee de amploare 5 
Chicago (f), in sferturi de fina
lă : Manuela Maleeva — Gretchen 
Mager» 6—1, 8—1 : Helena Su- 
kova — Ann Hendricksson 6—4, 
6—4 ; Larisa Savcenko — Marti
na Navratilova w.o. ; Zina Gar
rison — Pam Shriver 6—3 6—0 • 
Sao Paulo (m) ; Jalte — Mattar
6— 4, 6—4, Sanchez — Filipplni
7— 8, 3—6, 7—6. Roig — Yzaga 
6—7, 7—6, 7—6, tot In sferturi • 
Stockholm In sferturi : Gustafs- 
son — Agassi 6—2. 7—6, Wilander
— Gunnarsson 6—4, 6—0, Edberg
— Courier 3—6, 6—3, 6—4, Lendl
— Mayotte 6—2. 6—2. în optimi : 
Gunnarsson l-a eliminat ps 
Becker, cu 6—3. 7—5.


