
,,Asigurăm întregul partid, întregul popor că 
vom face totul pentru realizarea in cele mai bune 
condiții a programului de dezvoltare economico- 
socială, că întreaga activitate a partidului, a 
poporului nostru va avea ca țel suprem dezvol
tarea continuă a patriei, ridicarea bunăstării ge
nerale a poporului, întărirea continuă a indepen
denței ți suveranității României".

NICOLAE CEAUȘESCU

Proletari din toate țările, unlți-vl!
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POPORUL CONTINUA NEABĂTUT 
DRUMUL GLORIOS SPRE COMUNISM

MuH iubite si stimate 
tovarășe Nicoloe Ceaușescu,

Activei mișciril ^erUse din patria noastră 
socialistă a primit eu înălțătoare și intensă 
vibrație patriotică, eu nemărginită bucurie 
și satisfacție realegerea Dumneavoastră, Ia 
Congresul al XIV-Iea al Partidului Comunist 
Român, in funcția supremă de secretar.general 
al partidului — chezășie sigură a continuității 
procesului revoluționar de edificare a noii 
societăți românești, a celei mai înaintate 
orinduiri pe pămintul strămoșesc, a creșterii 
prestigiului României, în deplină libertate și 
independentă, in rindul națiunilor lumii.

Momentul istoric al investirii Dumnea
voastră, mult stimate și iubite tovarășe 
Xicolae Ceaușescu, cu cea mai înaltă răspun
dere in fruntea gloriosului nostru partid, 
exprimă hotărirea unanimă a comuniștilor, a 
intregului nostru popor, izvorîtă din profunda 
convingere că sub ințeleapta și clarvăzătoarea 
Dumneavoastră conducere se asigură înfăp
tuirea neabătută a celor mai cutezătoare 
programe de acțiune, pentru triumful idealu
rilor supreme ale națiunii române. Voința 
comuniștilor, a tuturor celor ce trăiesc și 

muncesc pe pămintul românesc, ca Dumnea
voastră să fiți reales în înalta funcție pe 
care, deopotrivă, istoria și națiunea v-au 
încredintat-o de aproape un sfert de veac, 
se îngemănează cu adinca recunoștință fată 
de tot ce ati făcut pentru binele și fericirea 
poporului, al cărui strălucit fiu v-ati format 
din fragedă tinerețe. însușirile Dumneavoas
tră de revoluționar neînfricat, patriot înflăcă
rat, conducător politic vizionar, ginditor 
materialist și dialectician consecvent, militant 
de seamă al mișcării muncitorești internațio
nale, neobosit luptător pentru pace și colabo
rare intre popoare, dovedite in aproape sase 
decenii de pilduitoare luptă pentru binele și 
f-ricirea poporului, pentru socialism, sint 
strălucit afirmate in perioada deschisă de cel 
dc-al IX-lea Congres al partidului, arcul de 
timp pe care, eu legitimă mîndrie, poporul 
nostru l-a definit și va intra in istorie drept
Fpoea Nieolae Ceaușescu”. «
Deseătnsarea energiilor comuniștilor. ale 

tuturor aamenilor muncii. Instaurarea încre
derii in capacitatea creatoare a poporului nos
tra de a-si făuri viitorul așa cum si-l dorește 
au făcut ea, in anii de eind Dumneavoastră 
vă aflați la cirma destinelor națiunii, să șe 
obțină realizări firi precedent în dezvoltarea 
industriei si agriculturii, creșterea și conso
lidarea proprietății socialiste, afirmarea de
mocrației muncitorești revoluționare. întărirea 
unității si coeziunii intregului popor in Jurul 
partidului os Ura comunist — centrul vital 
a! națiunii.

In această perioadă au cunoscut o puternică 
înflorire știința. învățăminte! si cultura ro
mânească — domenii conduse eu înaltă com
petență și autoritate de tovarășa academician 
doctor inginer Elena Ceae-v«ra. militant de 
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frunte al partidului și statului nostru, savant 
de prestigiu mondial.

Intre toate aceste mărețe împliniri, eare 
transpun in fapte unul dintre principiile 
fundamentale ale concepției partidului, pri
vind edificarea socialismului cu poporul și 
pentru popor, se înscrie și dezvoltarea fără 
precedent a mișcării sportive din țara noas
tră, prin organizarea și desfășurarea, an de 
an, a marii competiții sportive naționale 
„Daciada", veritabilă olimpiadă a sportului 
românesc, cadru propice formării și educării 
omului nou, constructor activ și conștient al 
socialismului și comunismului, nesecat izvor 
de autentice talente, care reprezintă sportul 
românesc in marile competiții internaționale.

Raportul magistral prezentat de Dumnea
voastră, Ia marele forum al comuniștilor, ne 
înarmează și pe noi, cei ce activăm in miș
carea sportivă, cu un nou si strălucit exemplu 
de analiză aprofundată și generalizare teo
retică a bogatei experiențe românești in 
construirea celei mai drepte orinduiri cunos
cute de istorie — orinduirea socialistă —, 
este un model de rigoare științifică in eva
luarea stadiului actual și. îndeosebi, in sta
bilirea direcțiilor dezvoltării viitoare a Româ
niei, corespunzător cerințelor legilor sociale 
obiective si intereselor vitale ale poporului 
român. Prin marea bogăție de teze, idei și 
orientări, prin înalta ținută a argumentării, 
prin caracterul cuprinzător și valoarea con
cluziilor, Raportul constituie un strălucii 
document ce atestă convingător o prestigioasă 
contribuție Ia promovarea valorilor autentice 
ale gindirli șl practicii revoluționare naționale 
și universale, la dezvoltarea creatoare a 
socialismului științific.

Insusindu-ne pe deplin ideile; orientările 
și indicațiile formulate și fundamentate in 
Raportul prezentat de Dumneavoastră, mult 
iubite și stimate tovarășe Nieolae Ceaușescu, 
in celelalte documente ale Congresului al 
XIV-Iea al partidului, ne angajăm că vom 
acționa eu elan revoluționar, cu consecventă 
și abnegație pentru transpunerea exemplară 
in viață a importantelor obiective ee ne stau 
in față, in vederea ridicării sportului româ
nesc la nivelul rezultatelor obținute în toate 
domeniile construcției socialiste din patria 
noastră.

Vi rugăm să primiți, mult iubite și stimate 
tovarășe Nieolae Ceaușescu, secretar general 
al Partidului Comunist Român, urările noastre 
fierbinți, din adincul inimilor, de multă sănă
tate, putere de muncă și viață îndelungată 
pentru a conduce șl pe mai departe, eu 
aceeași Înțelepciune și cutezanță partidul, 
țara șl poporul, spre binele și fericirea 
națiunii noastre, spre măreția scumpei noastre 
patrii — Republica Socialistă România.

CONSILIUL NAȚIONAL 
PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT

Am trăit cu toții, timp de 
aproape o săptămînă, unul din 
evenimentele istorice ale de
venirii patriei noastre — lu
crările celui de al XIV-Iea 
Congres al partidului. Au fost 
zilele in care întreaga națiu
ne, într-o deplină consonanță 
de cuget și simțire, manifes- 
tindu-și și de această dată u- 
nitatea de nezdruncinat In ju
rul partidului, al secretarului 
său general, tovarășul 
NICOLAE CEAUȘESCU, a dat 
glas sentimentelor de Înalt 
patriotism, de conștiință poli
tică și fermitate revoluționară, 
de angajament plenar și neclin
tită opțiune In continuarea 
neabătută a drumului său glo
rios spre socialism, spre visul 
de aur al omenirii, comunis
mul.

Cu nemărginită mîndrie, cu 
justificat și major interes 
participanții la marele forum 
al comuniștilor, deopotrivă 
toți cetățenii patriei au urmă
rit magistralul Raport prezen
tat de către tovarășul 
Nieolae Ceaușescu, â cărui 
realegere In funcția supremă, 
de secretar general al parti
dului, a constituit .voința 
unanimă a comuniștilor, a în
tregului popor, car» vede In 
această înaltă învestitură che
zășia sigură a împlinirii celor 
mai luminoase idealuri de pro
gres și 'ciyilizație, de propășire 
a patriei noastre socialiste, de 
continuare a epocii de mărețe 
realizări, inaugurată de istori
cul Congres al IX-lea, de cînd 
în fruntea partidului și â țării 
se află cel mai iubit fiu al 
națiunii, arc de timp glorios 
pe care cu îndreptățită mfn- 
drie patriotică 11 numim 
.Epoca Nieolae Ceaușescu".

Purtînd amprenta gîndirii me
reu novatoare a tovarășului 
Nieolae Ceaușescu, proeminen
tă personalitate a mișcării 
muncitorești și comuniste in
ternaționale, care a îmbogățit 
cu pagini de inestimabilă va
loare tezaurul teoriei șl prac
ticii revoluționare, Raportul a 
prilejuit o profundă analiză 
științifică, materialist-dialecti- 
că a luptei poporului nostru 
împotriva dominației străine, 
pentru formarea națiunii și 
statului național unitar român, 
evidențiind cu claritate rolul

clasei muncitoare, al mișcării 
muncitorești revoluționare, al 
Partidului .Comunist în istoria 
modernă a României, în lupta 
pentru -înlăturarea claselor ex
ploatatoare și făurirea noii 
orinduiri sociale. Totodată, Ra
portul, celelalte documente ale 
Congresului s-au constituit în
tr-o lucidă și pertinentă eva
luare a activității politice, 
ideologice, economice și socia
le desfășurate de la preceden
tul forum comunist. Au fost 
evidențiate realizările remar
cabile ale ultimilor ani aureo
lați de noile ctitorii și cita
dele ale industriei, de impre
sionantele performanțe ale a- 
griculturii, sub impulsul noii 
revoluții agrare, domeniu în 
care s-au înregistrat recolte 
fără precedent In istoria țării, 
precum și avîntul impetuos, 
sub directa coordonare a 
tovarășei academician doctor 
inginer Elena Ceaușescu, al 
tnvățămîntului, științei și cul
turii, acestor mari succese rea
lizate cu poporul și pentru 
popor adăugîndu-li-se neconte
nita înflorire a tuturor locali
tăților patriei și, ca un coro
lar. făurirea unei conștiințe 
înaințate, revoluționare, pe 
măsura omului ncu, construc
tor activ și entuziast al socia
lismului, al comunismului.

Documentele Congresului și 
dezbaterile participanților des
chid națiunii noastre, patriei 
socialiste perspective dintre 
cele mal luminoase, sintetizate 
In obiectivele temerare și mo
bilizatoare ale celui de al IX- 
lea cincinal, ale perioadei ime
diat următoare, pînâ In anii 
2000—2010 Totodată, lucrările 
Congresului au reafirmat cu 
limpezime și vigoare politica 
externă de profundă principia
litate promovată de parti
dul și statul nostru izvorl- 
tă din statornica preocupare a 
tovarășului Nieolae Ceaușescu 
pentru afirmarea dreptului la 
libertate, suveranitate și inde
pendenta al fiecărei țări, pen
tru instaurarea unor relații de 
colaborare și înțelegere Intre 
toate națiunile lumii, pentru 
pacea și progresul întregii o- 
meniri.

(Continuare in pag. 2—3)

Ciștigind cu 13-9 derbyul cu Steaua

MINAUR BAIA MARE. CAMPIOANĂ 
DE TOAMNĂ LA RUGBY

BAIA MARE, ÎS (prin telefon). 
Așteptat cu deosebit șl justificat 
interes, derbyul finalului de se
zon a primei jumătăți a campio
natului de rugby a împlinit spe
ranțele celor cîteva mii de au
tentici Iubitori de sport, eare nu 
au ținut seama de frigul pă
trunzător și au venit să urmă
rească cele mai bune două echi
pe ale momentului. Satisfacția 
localnicilor a fost dublă, de vre
me ce au putut asista la un der- 
bv onorat după douăzeci de mi
nute — ale începutului — de Joc 
tern. Iar ..XVMe . Maramureșului 
a izbutit să-sl aproprie victoria ■ 
MINAUR — STEAUA 13—9 (4—0). 
O victorie ce aduce bălmărenllor 
la egalitate de puncte (J9) Intre 
protagonistele Diviziei, primul loc 
In clasament deci titlul, fie el 
și neoficial de eațnnlont de 
toanuiă performanță fărâ prece
dent in sportul cu balonul oval

de Ia noL Succesul este meritat 
gazdele construind mal mult — 
in ciuda numărului. evident su
perior de baloane adjudecate to 
margine de bueures-.eni. mal eu 
seamă gratie Iui Moțoe — tm- 
punindu-se de altfel, si la ra- 
oortul eseurilor 1—1.

Terenul greu înghețat. ■ so
licitat serios combatantele care 
au făcut un Joc de tatonare, cu 
numeroase șuturi de o parte și 
de alta to iumătatea Inițială a 
reprizei tntîl. marcată doar de 
ratarea de puțin a unei lovituri 
de nedeaosă (mfn. 3) de altfel 
foarte sigurul Vasile Ion. Fazele 
au început să se .leee” 1° nHn 
minutul 30. Insistent! fiind băl- 
mărenil Ma1 tntll. excelentul Fu- 
"na a fost lansat de Ton a .ur-

Geo RAETCH'

‘ (Continuare fn pag. a 4-a)

Ieri, In etapa a 13-a 
a Diviziei A de fotbal GAZDE - OASPEȚI 8-10 !

REZULTATE TEHNICE
fiul - Corvinul 5-3 (2-0)
S.G Bacău - „Poli" Timișoara 0-1 (0-1)
Victoria - Petrolul 1-0 (0-0)
Univ. Craiova — F.C Inter 0-0
F.C.M Brașov - Steaua 0-3 (0-0)
Flacăra - F.C. Forul 2-1 (0-0)
F.C OH - «U* CIuj-Napoca 0-1 (0-0)
F.C Bihor - Dinamo 0-2 (0-1)
Sportul Studențesc - F.C Argeș 0-0

ETAPA VIITOARE (miercuri 29 noiembrie)
Jiul
eC Argeș
Steaua
* “ inter 
“etrolul

’’nli" Timișoara
Corvinul
Dinamo -î •.•

..U" CIuj-Napoca

- F.C Forul
- F.C Bihor
- Univ Craiova
- Sportul Studențesc
- F.C.M Brașov
- Victorio
- S.C Bacău
- F.C Olt
- Flocâra

CLASAMENTUL
1. DINAMO 13 12 0 i 42- 6 24
2. Steaua 13 11 1 i 32- 6 23
3. Univ. Craiova 13 7 4 2 20- 8 18
4. Victoria 13 7 2 4 20-14 16
5. F.C. Bihor 13 7 0 6 30-22 14
A Petrolul 13 6 2 5 21-16 14
7. F.C Inter 13 6 2 5 22-27 14
A F.C Farul 13 4 4 5 18-17 12
A Sp. Stud. 13 5 2 8 15-15 12

10. F.CM. Brașov 13 5 2 • 13-28 12
ÎL fiul 13 5 1 7 17-25 11
12. Flacăra 13 5 1 7 15-18 11
13. „U" Ctuj-Nopoco 13 3 4 « 11-23 10
14. F.C Oft 13 3 0 * 14-17 10
15. Corvinul 13 4 t • 13—32 9
16. „Poli" Tim. 13 3 3 7 19-22 9
17. S.C. Bacău 13 3 2 8 13-29 8
IA F.C Argeș 13 3 1 • 8-18 7

fa paff. 2—3. relatări de te meciuri a



]
Divizia A, etapa a 13-a
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DRUMUL GLORIOS
'Urmare din pag t)

Trăind intens, o dată cu în
tregul popor, semnificația isto
rică a acestui mare eveniment 
din viața țării, puternic im
pulsionați de un înălțător sen
timent de mîndrie patriotică 
pentru realizările de prestigiu 
obținute de România socialistă 
cu deosebire în cei aproape 25 
de ani înmănuncheați în ceea 
ce numim într-un consens u- 
nanim „Epoca Nicolae 
Ceaușescu11, pentru viitorul lu
minos spre care este călăuzită 
în continuare națiunea noastră, 
tineretul sportiv și toți acti
viștii mișcării sportive româ
nești își manifestă nețărmurita

POLO: MULTE

lui Viorel Rus). 
Iă măsură, pe 
șoara, veniți la 
doar pentru a fi 
le de arbitraj...

A 11-a etapă dublă a Cam
pionatului de polo a programat, 
sîmbătă șl duminică partide 
de real interes. caracterizate 
prin evoluții pline de ambiție 
ale echipelor creditate Inițial 
cu șansa a doua. Reamintim că 
meciurile Dinamo — Vagonul 
Arad, disputate anterior. au 
dat. ambele, ciștig de cauză 
liderului: 18—4 și 19-6.

STEAUA - I.L. TIMIȘOARA 
5—4 (2—0. 1—0, 1—1. 1—3) ți 
11—6 (2—0, 4—0. 2—1, 3—5).
Bazinul Floreasca din Capita
lă și-a deschis. în sfîrșit, por
țile și pentru poloiști (de ce 
oare atît de tîrziu?) întîlnirile 
Inaugurale din cele două zile 
de întrecere avîndu-i ca prota
goniști pe vicecampioni (elevii 

" ‘ dar și. în ega-
cei din Timi- 
Bucureștî nu 
înscriși pe foi- 
Sîmbătă. Stea

ua a început în forță condu- 
cînd cu 3—0 (min. 9:26) și 5—1 
(min. 22:06). în pofida unui 
număr destul de mare de ra
tări. La acest scor, oaspeții au 
părut hotărîți să reducă din 
handicap șl să obțină un re
zultat cît mai bun. ceea oe. în 
parte, s-a și realizat, ei în
scriind de trei ori consecutiv, 
pe fondul (s-o spunem) unei 
relaxări evidente a șteliștilor.
I.L.T.  a lăsat, totuși, o bună 
impresie în această partidă, a- 
vînd în Todoruț un portar ins
pirat (l-am văzut și altădată 
apărînd foarte bine...), iar în 
Sterpu un realizator de subtili
tate. Duminică lucrurile s-au 
schimbat sensibil. timișorenii 
nemaireușind (în nici un fel) 
să stopeze elanul ofensiv al 
gazdelor : 7—0 în min. 16:21 și 
10—1 în min. 23:56! Repriza a 
patra a aparținut învinșilor, 
dar meciul era jucat. Au mar
cat : L. Balanov 2, Frulh șl 
Ragea — cîte 1+1. Geambașu

HOCHEI: DOUĂ REZULTATE DE EGALITATE
Ieri, in partidele din prima 

zi a etapei nr. 8 a Diviziei A/I 
la hochei :

DINAMO — SPORT CLUB 
MIERCUREA CIUC 1—1 (0—0,
1—0, 0—1). După cum se anti
cipa, tntîlnirea a stat tot tim
pul sub semnul echilibrului, 
scorul final reflectînd, ți el, 
raportul de forțe de pe ghea
ță. In prima „treime1*, disputa 
s-a desfășurat cu precădere 
departe de cele două porți, ra
rele „sprinturi11 ofensive mai 
susținute negăsindu-și finaliza
rea : Szabo și Panaitescu au 
ratat pe rînd la poarta harghi- 
teană (min. 2); Z. Nagy și 
Bejan nu au putut să-1 învingă 
pe Huțan din apropiere (min. 
11) ; Eros (D) a fost blocat, în 
ultimă instanță, la capătul unui 
contraatac periculos (min. 15). 
După prima pauză, jocul a de
venit mai tranșant, în conse
cință apărînd și (în număr mai 
mare) ocaziile clare de gol. în 
min. 23, Ia o combinație Jumă
tate — Eros, ultimul a deschis 
scorul pentru gazde, dar cele 
mai favorabile situații ale re
prizei le-au avut cei de la Sport 
Club : BartaJis, singur cu por
tarul dinamovlst, nu izbutește 
să înscrie (min. 30) ; K. Antal 
pătrunde (min. 33) flancat de 
doi adversari, se descurcă bi
ne, dar șutul trece „peste11 ; la 
o aglomerare în fața porții, 
Grireb nu are șansa golului 
(min. 39). în ultima parte a 
jocului, Dinamo trece pe lîngă 
majorarea scorului, însă nici 
unul dintre cele 7 (!) șuturi 
consecutive din min. 45 (cînd 
oaspeții aveau doi jucători e-

1

al 
în 
de 
lor

bucurie ți deplina satisfacție 
față de rein vestirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu în suprema 
funcție de secretar general 
partidului și își exprimă 
mod solemn angajamentul 
a contribui — la locurile 
de muncă, precum și pe tere
nurile de sport — cu eforturi 
sporite la înfăptuirea mărețe
lor obiective stabilite de do
cumentele marelui forum co
munist, precum și. deopotrivă, 
la îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor ce revin mișcării 
sportive, cu dorința fierbinte 
de a adăuga noi argumente, 
șl pe tărîmul sportului, ia 
creșterea prestigiului de care 
se bucură azi în lums patria 
noastră dragă. Republica Socia
listă România.

I
i
I
I
I
I
I
I

1, Nuțu 3, Duculeț și Chețan 
, — cîte 2, Angelescu și Geantă, 
respectiv Sterpu 24-1, Herbci 
14-1; V. Popescu, N. Toih 2, 
Ivănescu și Lederer. Arbitri : 
D. Ilea și Șt. Karacsony.

SPORTUL STUDENȚESC 
T.M.U.C.B. — RAPID 3—5 
(1—I, 2—2, 0—0, 0—2) și 4—8 
(2—0, 0—3, 2—3. 0—2). întîlni
rile au avut loc tot la Floreas
ca. în cuplaj cu meciurile 
Steaua — I.L.T. Ca un inedit ele
ment comun să remarcăm că 
atît sîmbătă, cît și duminică, la 
0—0 și, respectiv. 1—0 pentru 
Sportul, Florincescu a ratat lo
vituri de la 4 ml în prima zi 
s-a jucat „cap la cap“. Rapid 
desprinzîndu-se greu, doar in 
ultimul „sfert*1, cînd a punctat 
de două ori consecutiv (M. 
Ștefănescu și - Lupescu). Dumi
nică. Spartul și-a adjudecat 
repriza I-a șl... cam atît, pier- 
zînd mult mai clar o partidă 
cu destule greșeli tehnice si 
cu superiorități ratate. Cei mal 
buni; B. Crcțu și Rujan... Au 
marcat: Găvruș șl Ciobăniuc — 
cîte 14-1. Mușat, Niță și Sta- 
ciuc, respectiv Lupescu 34-1, 
L, Creta 14-1, M. Ștefănescu,
B. Petrescu * ----- - —
Arbitri: V.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I

3, Abrii 2, Fartăiș. 
Burdea și A. Soos.
Mugur POPOVICI

CLUJ-NAPOCA —

I
IVOINȚA ____________

CRIȘUL ORADEA 8—10 (2—2,
2— 4, 0-1 4—3) și 7—6 (3-1,
3— 2, 1—2, 0—1). Marcate de 
miza jocului, gazdele au evo
luat sîmbătă mult prea reținut, 
oevanșîndu-se a doua zi. cînd 
au condus tot timpul. Realiza
tori : Cosmațchi 112, Seb6k 
14-1, Colceriu, Farkaș, Marosi 
442, Marc 2, pentru clujeni, 
respectiv Costrăș 4 4-2, Gordan 
și Stankovits — cîte 24*2, E. 
Toth șl Bonca. ’(M. RADU, 
coresp.).

I
I
I
I

liminați) nu și-a găsit ținta, 
în min. 48, K. Antal, scăpat 
singur, este stopat cu curaj de 
Huțan, dar tot el restabilește 
egalitatea un minut mai tîrziu, 
cînd echipa sa era în superio
ritate numerică. Arbitrii N. E- 
nache — M. Presneanu, L Bec- 
z» au dictat 144-28 minute de 
penalizare.

ANDI VILARA

PROGRESUL. M. ClUC —
C.S.M.  DUNĂREA GALAȚI 5—5 
(2—2, 2—1. 1—2). Partidă foarte 
disputată, cu o interesantă e- 
voluție a scorului: 0—1, 1—1,
1—2, 2—2, 3—2, 3—3, 5—3, 5—5 
(min. 54). După aspectul ge
neral al întîlniril, rezultatul 
este echitabil. Au marcat: 
Molnar, Szvitlak, I. Nagy, A. 
Șotron și Kelemen, respectiv 
Marcu, Sersea, Gherghișan, 
Dima și Dinu. Arbitrul FL 
Gubernu, care a condus parti
da ajutat de A. Balint și T. 
Szabo, a dictat 44-4 minute de 
penalizare. (Vaier PAȘCANU. 
coresp).

C.SJW. VIITORUL GIIEOR- 
GHENI — STEAUA 1—4 (0~ 2, 
0—1, 1—1). Campioana nu a prins 
o zi prea bună iar gazdele au 
dat, în această situație, o re
plică viguroasă. A rezultat o 
partidă cu aspect echilibrat. în
deosebi în ultimele reprize, așa 
cum o atestă șl scorul, spre sa
tisfacția spectatorilor, prezențl 
ta număr mare pe patinoarul 
din localitate. Marcatori : A. 

-Becze, respectiv Gliga, Geru, A- 
lexe, Hălăucă. Au -arbitrat Gh. 
Mîeu — Em. Both. z. Benedek. 
Minute de penalizare : 6—10.
(Bela MALNASI, coresp.).
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FARA DÎJEPT DE APEL
ORADEki, z6 (pun telefon). 

Dinamo a obținut o victorie pe 
cît de netă, pe atît de autori
tară. în fața unui adversar 
care a aruncat in luptă tot ela
nul său, dar care nu a putut 
tace față jocului metodic, bine 
ordonat al oaspeților, care au 
imbinat evoluția derutantă, pe 
spații mici. cu deschiderea 
unor culoare de... ștafetă. Ca 
urmare, mai ales după pauză, 
dinamoviștii ar fi putut cîști- 
ga la un scor mult mai net. 
dar numeroasele plecări în te
renul advers. în urma unui ioc 
dintr-o bucată, au avut în Ră- 
ducioiu un vîrf care a risipit 
numeroase ocazii, din situații 
clare, perpendicular pe poartă, 
în fața unei apărări prinsă 
deseori pe picior greșit. Meciul 
a început cu atacul oaspeților. 
F.C. Bihor mcercînd să se or
ganizeze in apărare. în aceas
tă perioadă s-a resimțit o ti
miditate crispată a echipei Iui 
R. Cosmoc. în min. 30 a venit 
șl golul. Klein a executat o lo

DOMINARE
în fața unei echipe venite 

să-și vîndă cît mai scump pie
lea, bine organizată și „eroi
că11 într-o apărare întărită. 
Victoria a luat, după un sfert 
de oră de tatonare, meciul pe 
cont propriu, forțînd spre 
poarta lui Liliac. Numai că, pe 
de-o parte prea apropiate și. 
pe de alta, strașnic „păzite", 
cele două vîrfuri ale gazdelor 
din prima repriză, Țîră și Co- 
raș, s-au descurcat greu, inco
modate de marcajul strict și, 
deopotrivă, de starea terenu
lui. Motiv pentru care. în ciu
da dominării, pe alocuri Insis
tentă, „spartă11 de contraatacu* 
rile firave ale oaspeților. Vic
toria n-a izbutit să înscrie
pînă la pauză, mulțumindu-se
doar cu patru mari ocazii.
Fulga în min. 15, Coraș în 
min. 19, Iarăși Fulga în min.
28, Hanganu în min. 44, la 
faza din min. 28 „stingul11 lui 
Fulga, violent, fiind deviat mi
raculos în corner de Liliac.

La reluare, intrarea lui C. 
Solomon a limpezit jocul bucu- 
reștenilor, iar mutarea lui

SUCCESUL UNEI DĂRUIRI EXEMPLARE
BACĂU, 26 (prin telefon). 

Partida — aprigă, echilibrată, 
cum au fost aproape toate în
tîlnirile desfășurate la Bacău 
între cele două echipe — a 
început cu o uriașă ocazie 1- 
rosită de gazde prin Fîșlc, care 
s-a aflat în poziție ideală, în 
mijlocul careului, dar a Intîr- 
zlat nepermis șutul, fundașii 
oaspeți avînd timp să se gru
peze și să-1 blocheze. Tot 
Fîșic a avut golul în vîrful 
ghetei sale In min. 20, cînd de 
astă dată s-a grăbit șl a re
luat peste „transversală**. Mal 
mult. In min. 38, o ocazie șl 
mal mare a fost irosită de 
Cludin, ajuns singur doar cu 
Almășan In față, însă a șutat 
cu... ochii închiși șl portarul 
timișorean a reușit să devieze 
în corner. Cu alte cuvinte, bă
căuanii ar fi putut de trei ori 
să deschidă scorul, într-o pe
rioadă In care au dominat cu 
autoritate, dar n-au făcut-o. 
iar In min. 43 acest lucru l-au 
reușit oaspeții: China a cen

ARGEȘENII, LA PRIMUL PUNCT IN DEPLASARE!
După acel scor strîns realizat 

pe „Dinamo11, cu liderul, foarte 
probabil „alb-negrii“ au consi
derat partida cu „lanterna" ca 
fiind una în care nu se putea 
pune problema învingătoarei. 
Bucureștenii au și pornit iute 
acest joc, atacînd fără înceta
re, vrînd să dejoace eventuala 
baricadare a oaspeților în ca
reul propriu prin învăluiri. în
cheiate cu centrări la joasă 
înălțime și, contrar așteptări
lor, mult mai rar cu mingi pe 
sus. spre longilinii Buterchi și 
S. Răducanu. Argeșenii însă 
au răspuns cu un calm de e- 
chipă ...lipsită de griji, ieșind 
din defensivă cu o dezinvoltu
ră care i-a avertizat pe stu- 
denți încă din prima repriză. 
In toată această perioadă. 

vitură liberă de pc partea stin
gă, „bolta" l-a găsit pe Anilo- 
ne demarcat pe dreapta, relua
re cu capul și LUPESCU în
scrie nestingherit de la cîțiva 
metri. Șocați de gol. bihorenii 
încep să atace. în min. 35. 
Bolba ratează o frumoasă oca
zie, lovitura lui cu capul fiind 
apărată inspirat de Steîea. Re
priza se încheie cu o bombă a 
lui Lupu care rezumă superio
ritatea echipei sale.

După pauză bihorenii încear
că noi atacuri. Stelea intervi
ne salvator la un luft al lui 
Rednic. dinamoviștii ies cu pa
se scurte. combină deseori 
pînă în careul advers, pentru 
ca, în min. 58 să cadă și ăl 
doilea gol, TIMOFTE execu- 
tînd impecabil o lovitură libe
ră de la 17 m. Din acest mo
ment. plecările de care vor
beam se succeed din minut în 
minut, avîndu-1 la rampă ..pe 
Răducioiu, care jonglează prea 
mult cu ocaziile. Și meciul se 
încheie printr-o nouă ocazie de

INSISTENTĂ, SUCCES LOGIC
Hanganu ca ultim atacant (prin 
retragerea lui Coraș pe stingă) 
i-a dat un plus de agresivi
tate. De altfel, din această po
ziție avansată HANGANU a 
și finalizat în min. 48, reluînd 
cu capul după lovitura liberă 
executată de M. Pană, moment 
în care Liliac n-a mai avut 
viteza de reacție de pînă a- 
tunci. Din clipa aceea și, în
deobște, după eliminarea lui 
C. Ștefan (.lovirea intenționată 
a adversarului și injurii11, 
ne-a declarat arbitrul), pre
siunea Victoriei s-a transfor
mat în asediu, oportunitățile 
de majorare a scorului în- 
mulțindu-se : C. Solomon în 
min. 56, minge salvată de Pa- 
nait de pe linia porții în min. 
58, Coraș în min. 61, voie al 
aceluiași C. Solomon în min. 
70 (respins în corner), bară 
a lui Cigan în min. 85 etc. Și 
în 10, Petrolul a „închis1* 
bine, cu mult devotament, ba 
chiar a răspuns cu două „șar
je11 (min. 75 și 79), dar altceva 
n-a putut, dovadă că n-a ex
pediat nici un șut pe spațiul 

trat de pe partea dreaptă, 
minge ușoară pentru Arteni și 
Borcea, dar primul, neatent, 
n-a degajat-o, deși ar fi putut 
si o facă în cîteva momente 
consecutiv, TRAISTARU a in
tervenit in extremis, cu capul, 
și a deviat-o în plasă.

Oaspeții au avut, după pau
ză, zece minute foarte bune, 
cu două excelenta situații de 
a-și mări avantajul prin ace
lași jucător Cașuba, scăpat 
singur spre poarta lui Alexa. 
Dar. în min. 49 el a întlrzlat 
șutul, iar In min. 52 a reluat 
slab, permițîndu-1 lui Alexa să 
intervină. Abia în min. 60 bă
căuanii ar fi putut egala, prin 
Scînteie, al cărui voleu a fost 
însă apărat de Almășan. Joc 
de centru in ultima parte, cu 
atacuri supranumerice, dar 
haotice ale echipei gazdă șt 
cu acțiuni tăioase ale timișo
renilor, desfășurate pe spații 
mari. prin China. Vlalcu. 
Trălstaru șl Oloșutean. Mai a- 
proape de gol au fost însă 

bucureștenii au periclitat in 
trei rînduri poarta lui Speriatu. 
Prima oară, în min. 17, cînd 
Țîrlea a executat puternic o 
lovitură liberă de la peste 25 
m, portarul argeșean a respins 
în față și C. Pană I a reluat 
defectuos, Încet și ... pe lîngă 
bară. Buterchi a pătruns, tot 
pe stingă, dar șutul lui a fost 
reținut de Speriatu, (miri. 32) 
același ultim apărător evitînd 
golul. în min. 41, la o reluare, 
cu capul, a lui M. Popa. F.C. 
Argeș. în replică, a avut, prin 
Grigoriu, un șut de ... gol, de 
la 18 m, însă Lucescu a deviat, 
de la vinclu. în corner.

în repriza secundă s-a jucat 
mai tăios, F.C. Argeș începînd 
cu două cornere și o ratare, în 
min. 52, cînd dintr-o poziție 
favorabilă, Bănuță a încercat

IF.C. BIHOR 0 |
DINAMO 2 (1)J

Stadion F.C. Bihor ; teren bun; 
timp frumos, friguros ; specta
tori — circa 23 000. Șuturi : 8—18 
(pe poartă : 4—11). Cornere :
2—4. Au marcat : LUPESCU 
(min. 30). TIMOFTE (min. 58).

F.C. BIHOR : Jlpa — Welssen- 
bacher, BUCICO. Blszok, Baba 
(min. 82 Bereczki) — Cheregl. 
Mureșan, VANCEA, Craiu (min. 
46 Terheș) — BOLBA. Ov. Lă-

DINAMO : STELEA — Doboș. 
Andone, Rednic, Kleln (min. 86 
Mesaroș) — SABAU, LUPESCU. 
Mateuț, LUPU — Răducioiu 
(min. 82 C. Zamfir). TIMOFTE.

A arbitrat M. Salomlr (Cluj- 
Naooca) : la linte : I. Coț (Plo
iești) șl I. Toma (P. Neamț).

Cartonașe galbene : BOLBA,
DOBOȘ. KLEIN.

La speranțe : 0—1 (0—1>.

proporții (min. 85) cînd. la o 
combinație C. Zamfir— Sabău, 
dinamoviștii pierd un nou gol. 
pentru ca în ultimele secunde 
Doboș, venit în atac, să șuteze 
în Jipa.

loan CHIRILA

I VICTORIA 1 (0) j
1 PETROLUL 0 I

Stadion Victoria ; teren greu ; 
timp friguros ; spectatori — 
circa 3 000. Șuturi : 12—3 (pe 
poartă : 4—0). Cornere : 11—3.
A marcat HANGANU (min. 48).

VICTORIA : Nlțu — Ursu. MI- 
REA, D. Ștefan, M. Pană — FUL
GA, D. Daniel (min. 46 C. SO
LOMON). HANGANU. URSEA — 
ȚtRA, Coraș (min. 78 Cigan).

PETROLUL : Liliac — D. 
POPA, Pitulice, C. ștefan, PA- 
NAIT — MOCANU. Matei. La- 
zăr. Bișcă — GREACA (min. 68 
O. Grlgore), Catlnca (min. 25 
Manea).

A arbitrat D. Ologeanu (Arad); 
la linie : G. Gheorghe șl S. ursu 
(ambii din Suceava).

Cartonașe galbene î PANAIT, 
PITULICE. TtRĂ.

Cartonașe roșii : C. ȘTEFAN 
(min. 62).

La speranțe : 3—0 (3—0).
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porții lui Nițu ! După aspectul 
partidei, succes logic, incon
testabil.

Ovidiu IOANIȚOAIA

IS.C. BACĂU 0 |
„POLI" TIM. 1 (1)|

Stadion „23 August" ; teren 
înghețat ; timp frumos, dar 
rece ; spectatori — circa 5 000. 
Șuturi : 0—11 (pe poartă : 4—3). 
Cornere : S—3. A marcat TRAIS
TARU (min. 43).

SPORT CLUB : ALEXA — 
Munteanu, Arteni, Borcea. Clu
din (min. 51 Hodlnă) — G. Radu 
(mln. 5T G. Fulga), Burleanu. 
Tlsmănaru — Șoiman. SCÎN
TEIE, Fîșlc.

„POLI": ALMAȘAN — C. var
ga, CRĂCIUN, ANDREAȘ, Stoicov 
— Bărbosu (min. 86 Vlalcu), Tl- 
mofte n (min. 88 Bungâu). O- 
LOȘUTEAN — China, TRAIS
TARU, CAȘUBA.

A arbitrat I. Crăciunescu (tun. 
Vtlcea) ; la linie : M. Constantt- 
nescu (București) și V. Donțu 
(Galați).

Cartonașe galbene : BORCEA. 
C. VARGA, OLOȘUTEAN, TIS- 
MANARU.

La speranțe : 2—1 (1—0).• — 
pînă la urmă tot timișorenii, 
îndeosebi prin China (min. 85), 
care a șutat slab.

laurențiu DUMITRESCU
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un șut spre colțul lung, dar 
rriingea s-a dus paralel cu li
nia de fund. După mutarea it. 
față a „libero“-ului T. Cristea, 
Sportul Studențesc va forța 
mai ales prin el deschiderea 
scorului, dar noul „vîrf" (de 
circumstanță) va pierde cîte
va situații mari: in min. 65 
nu va reuși să treacă de Spe
riatu, care a scos cu piciorul, 
Ia vreo 22 m de buturi; peste 
zece minute, bine servit de 
Dobre, în careu, a trimis mult 
„peste11; iar în penultimul mi
nut a reluat, din cădere, puțin 
afară, la o lovitură liberă. Și, 
astfel, F.C. Argeș a plecat cu 
un „egal11 foarte prețios, care 
înseamnă și primul său punct 
în deplasare în această ediție.

George ROTARU
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(prin telefon). 
1 decor de iar- 
ichipe au oferit 
jc viu disputat, 
ment, care le-a 
i cu totul deu- 
trenului făcind 
rolul și circula- 
i ciuda absenței 
lui Bumbescu și 
iți pentru cumul 
Bteaua și-a im- 
a dominat în
Țte a timpu- 

ubținut în final 
pe deplin me

nu s-ar putea 
ul a fost ușor 
ivenii — în ciu- 
eare au pierdut 

multă ambiție 
d o replică re- 
ioanei. De alt- 

45 de minute 
eană nu a pu- 
istența opusă de 
■au apărat cu 
nd deseori și la 
i) și au contra- 
tăios. în urma 

contraatacuri, 
creat bune o- 

■hide scorul în 
Lung a apărat 
îtul lui Andrași 
arbu a fost o- 
- trecut cu ve
il — înaintea 
:areul advers), 
isă, Steaua s-a 
>ape de gol, mai 
sfert de oră al 
în min. 33 („cap" 
ai D. Petrescu), 
splendidă pă- 
Negrău) și 41 

versală" al lui 
n min. 28 Lăcă- 
it nejustificat. . 
leosebit de fa
un ofsaid ima-

I F.C.M. BRAȘOV
STEAUA

Stadion 
perlt cu 
friguros : 
4 000. ~ 
5-7). 
cat : 
(min. 
(min.

F.C.M. : Șanta — Mandoca. E. 
MOLDOVAN, LUNGU. Ghergu — 
Drăgan (min. 88 Nicoară). NE- 
DELCEARU, Caclureac (min. 86 
Pîrvu) — Andrași I. Barbu: Se- 
llmesl.

STEAUA : Lung — D. Petrescu. 
NEGRAU, IOVAN. Ungureanu — 
Muinai (min. 83 Grigoraș). HAGI. 
ROTARIU. I. Dumitrescu — LĂ
CĂTUȘ. Balint (min. 72 I. Stan).

A arbitrat Cr. Teodorescu (Bu
zău) : ia linie : I. Velea (Cra
iova) si Gh. Vodă (P. Neamț).

Cartonase galbene : LĂCĂTUȘ 
E. MOLDOVAN. T.UNGU. HAOT 
CACIUREAC. ANDRAȘI I.

La speranțe : 1—» c—0).

Municipal ; teren aco- 
zăpadă : timp închis șl 

spectatori — circa
Șuturi : 7—12 (pe poartă :

Cornere : 3—’.0. Au mar- 
IOVAN (min. 51), I. STAN

73) și I. DUMITRESCU 
77).

pe fondul unui 
i mai tensionat, 
st mai tare în 
ișit să ia avan-

S 111111 i iu.nr n. win.»

taj pe tabelă in min. 51 prin 
IOV AN, după executarea unei 
lovituri libere. 10 minute mai 
tîrziu, Selimesi are egalarea în 
picior, dar — pătruns singur în 
careul oaspeților — intîrzie șu
tul și este blocat de portarul 
Lung. A fost un moment psiho
logic important al partidei, 
care i-a descumpănit pe bra
șoveni. dîndu-le în același timp 
un avertisment steli’tilor că a- 
vantajul lor este încă fragil. 
Aceștia din urmă și-au reluat 
cu anlomb acțiunile o’ensive. 
reușind să înscrie încă două 
goluri. în miri. 73 prin proas
pătul intrat în teren ’ STAN 
(care a fructificat prin'r-o lo
vitură de cap centrarea bii Ră
gi) și în m>n. 77 prin ' DUMI
TRESCU. după o pasă primită 
de Ia Lăcătuș (care se aflase 
însă în poziție de ofsaid).

Constantin FIRÂNESCU
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executa* 

ftimie i 
îră (neDlăcutâ) 
: accidentarea
min 38. 
ționat.

Ruse, 
unde

apă-

în

gol 
min 

el 
extre- 

0 
cu 
la

Ia

cu
lovit, 
cotul

a
Și

sterilă 
tsemna
i meciului cînd, 
asaltul lui F.C. 

clujeni tșl vor 
l. Stilpul ei 7 
>per. Neamțu. 
iterea lui Pena, 
pe înlocuitorul 

ău. un vîrf pe 
igajat în careu, 

neinspirat și 
î. Și. în finalul 
uporterii forma- 
nemulțumlți cu

local- 
în

udențesc : 
cu un strat sub- 
; timp rece și 
rl — circa 1 500. 
>e poartă : 3—1).

ESC : R. Luces- 
, C. PANA I, T. 
OPA — Olteanu 
ică), Tîrlea, Stă- 
— S. Răducanu. 
59 Lucacl).

Sperîatu _ 
'U. Stancu, TA- 
ianu. Ignat, BA- 
C. Pană IT). Gri
ll (min. 72 M.

E-

Ciocan (Bistrița): 
:iuman (Tlmlșoa- 
;OV (Focșani). 
>ene : BĂNUTA.
1—0 (1—0).

F.C. OLT 0
„U* CLUJ-NAPOCA 1 (0) I
Stadion Viitorul ; teren bun : 

timp rece, friguros ; spectatori
— circa 3 000. Șuturi : 15—6 (pe 
poartă : 4—3). Cornere î 19—1. 
A marcat DOCHIA (min. 89).

F.C. OLT ; Gherasim — Ruse 
Mlhali, Moraru (min. 46 Tulbai, 
Ciobanu — V. Popa, CIREAȘĂ 
EFTIMIE. Pistol — Dudan. Pena 
(min. 58 Șuvagău).

„U“ CLUJ-NAPOCA î CAV AI
— GHERMAN. NEAMTU. Jenei. 
POJAR (min. 38 Gydrfi) - Su
ciu, Zanc, Movilă fmin. 81 Do- 
chia), Bacoș — Cadar.

A arbitrat O. Stren* 
la linie : A. Moro’anu 
Si I. Ursachi (Bacăul.

Cartonase galbene: tentei ctO- 
BANU. DUDAN. GHERASTM.

La speranțe : 6—4 (2—31.

Biro. 
(Oradea' • 
rr*1nies*i'

remiza. DOCHIA profită de 
stingăciile apărătorilor lui F.C. 
Olt in frunte cu Gherasim s>. 
ta capătul unei cascade de 
fente, pe partea stingă. înscrie 
in poarta goală : 1—0 în fa
voarea echipei care s-a apărat 
exemplar, dar care a știut să 
contreze rapid și oericulos 
Dealtfel. în această repriză 
marea ocazie Ie-a anarținut toi 
clujenilor, în min 6'). cînd Su- 
ciu. singur Ia 6—7 m. a reluat 
cu capul alături de stîlpul 
drept

Gheorghe NICOLAESCU

„COMPLEX"
CKAIOVA,

Există un complex „F.C. 
ter“ 
sitatea Craiova ? . Așa 
părea, din moment ce, 
eșecul de anul trecut pe teren 
propriu, Universitatea nu s-a 
putut revanșa în campionatul 
actual, pierzînd primul ei 
punct acasă In fața unei echi
pe care a suferit înfrîngeri 
grele pe alte stadioane.

Sibienii au adoptat o tacti
că de maximă prudență, 
echipa grupată în fața 
priului careu, alternînd 
cajul strîns cu jocul la 
tercepție. Intrînd în posesia 
mingii, ei s-au mărginit la o 
temporizare, elegantă Ia în
ceput, precipitată spre sfîrșitul 
meciului, punctată cu cîteva 
mingi aruncate In aut, după re
gulile clasice ale trasului de 
timp. Rareori, pe culoarele ce
le mai favorabile cu putință, 
cînd se simțea cu spatele asi
gurat. F.C. Inter a îndrăznit 
și cîteva atacuri solitare, fără 
efect, căci purtătorii lor (Ma
larii. Jurcă, Boar), încolțiți do 
cîte 2-3 fundași craioveni, după 
curse lungi, ajungeau la țintă 
epuizați. Cînd „miracolul" (me
ciul nul) le-a apărut aevea, si
bienii au renunțat, practic, pînă 
si la unicul lor corner (min. 
85). pe care Dobrotă l-a bătut 
intr-un careu în- care nu se 
afla decît Boldici. în zi slabă 
studenții au evoluat haotic. „în- 
fundîndu-se“ în terenul aglo
merat al adversarului ca o 
roată într-o groapă cu nisip. 
Atacurile lor repetate au fost

F. C. INTER ?
26 (prin telefon). 

In- 
pe care îl acuză Univer- 

s-ar 
după

I UNIV. CRAIOVA
I F.C. INTER

teren cură-

cu 
pro- 

mar- 
in-

Stadion Central ; ____ ___
țat de zăpadă (ușor alunecos) ; 
timp — friguros ; spectatori — 
circa 12 000. Șuturi ; 14—5 (pe 
poartă : 6—0). Cornere : 11—1.

UNIVERSITATEA l Boldici — 
MANAILA, Săndol, Gh. POPES
CU, C. Gheorghe (min. 39 Plgu- 
lea) — Clurea, Blca. Badea (min. 
73 Cristescu), N. Zamfir — Șt. 
Stoica, Neagoe.

INTER : M. VASILE — Cotora. 
BOAR, B. BUCUR. Laurențlu — 
Popicu, Jurcă, Vasîl, Mărgărit 
— MAJARU (min. 77 M. Stânes- 
cu), Predatu

A arbitrat 
nie : v. Iile 
rești) și M.

Cartonașe 
PREDATU, MANAILA.

La speranțe : 3—1 (1—1)

(min. 81 Dobrotă). 
G. lonescu ; la 11- 

(ambil din Bucu- 
Ivâncescu (Brașov).
galbene î BOAR,

finalizate fără imaginație, prin 
centrări stereotipa și suturi de 
Ia distanță. Cele cîteva lovi
turi cu adevărat sănătoase (C 
Gheorghe, min. 12; Zamfir, 
min. 29; Ciurea, min. 77) au 
fost parate excelent de M. Va- 
sile, care a ridicat astfel mo
ralul coechipierilor. Cînd totul 
părea pierdut, toate 
s-au agățat de Gh. Popescu, 
dar acesta, fără să greșească 
nimic în zona sa de apărare, a 
stat In espectativa „libero"-ului 
fără să se avînte. ca altădată 
în viitoarea atacului.

privirile

Ion CUPEN

PARTIDA DE MARE ANGAJAMENT
MOKEN1, 26 (prin telefon). 

Mult mai insistent! ■ localnicii 
au controlat în mare parte în- 
tîlnirea, au dominat cu autori
tate, dar în primele 45 de mi
nute nu au reușit să 
dă" poarta 
bine de Anton. Pe 
constănțean nu au reușit să-l 
învingă nici Zare (min. 6), 
nici Văidean (min. 8), nici D. 
Sava (min. 9), care, cu șuturi 
periculoase, l-au evidențiat pe 
apărătorul buturilor constăn- 
țene. In plină ofensivă a local
nicilor, cînd toată lumea ve
dea mingea în gol. Anton a 
scos de la „vinclu", în corner, 
„bomba" lui D. Sava (min. 22). 
Faza se repetă în min. 30, cînd 
același D. Sava execută o lo
vitură liberă de la 17 m și 
Anton scoate miraculos de sub 
..transversală". Pînă la pauză 
alte două mari situații de gol 
sînt îndepărtate de reflexele 
portarului constănțean la șutu
rile expediate de Stere (min. 
32) și Văidean (min. 42ț

In primul minut de la relua
re D. Sava, infiltrat pe partea 
stingă, își încheie incursiunea 
cu o centrare care îl găsește 
pe Văidean în mijlocul careu
lui si acesta reia plasat des- 
chizînd scorul : 1—0. Peste
patru minute o greșeală a 
fundașilor constănțeni îi oferă 
o situație rarisimă lui Stere de 
a majora scorul, dar Anton se 
opune salvator Ofensiva echi
pei din Moreni continuă și. 
după alte numeroase ocazii de 
goi irosite de Timiș (min. 59). . 
Balaur (min. 63 — la capătul 
unui reușit un-doi cu Văi
dean), Stere (min. 65 și 67) șl 
Văidean (mtn. 73). mereu cu

„deschi-
„închisă" foarte 

portarul

SI, TOTUȘI, PORTARUL IONITA, -
PETROȘANI. 26 (prin tele

fon). Echipa în „alb-negru" în 
acest derby local a început 
meciul in forcing, obligîndu-i 
pe hunedoreni la o permanen
tă supraaglomerare în fața pro
priei DOrti. Mișcarea perma
nentă a jucătorilor locali, com
binațiile lor derutante, realiza
te printr-o singură atingere de 
balon au dus la crearea mul
tor situații de marcare. Duoă 
ce. tn min. 2 și 5. Bîcu si res
pectiv. Moromete au greșit de 
puțin ținta, a venit faza din 
min. 9 soldată cu un corner : 
a executat de pe partea stingă 
Varga (cel mai activ jucător 
de pe teren) și SEDECARU a 
înscris imparabil. cu capul : 
1—0. Din acest moment se de
clanșează avalanșa unor a- 
tacuri extrem de periculoase, 
dar ultimul apărător al Corvi- 
nului. bravul portar lonită 

goluri ca si 
15; 23. 27 “ 
sînt nur 
Tabela se va 
39, la acțiu-

evita, incredibil, 
făcute în min. 13.
30 șf 37. Oaspeții 
s’mnlii „în corzi", 
modifica în min.

va

29.
si

,
nea declanșată de Negrită, 
lansează pe un culoar bun pe 
Honzeî. șutul acestuia va 
respins de Ioniță și LASCONI, 
din apropiere, reia in plasă : 
2—0. tn min. 41 putea fi 3—0, 
dar Bîcu în urma unui slalom 
spectaculos a nimerit... „trans
versala".

La cinci minute după reluare 
Jiul, cu piciorul pe accelerator, 
va înscrie prin LASCONI: 3—0. 
Corvînuî va replica pentru 
prima oară mai tăios in min. 
55. Atunci. Tîrnoveanu scăpat 
în careu, va fi faultat de Flo- 
rescu și GABOR va transfor
ma cu precizie : 3—1. în min. 
63 contraatac Lasconi. centra
re. și BTCU... 4—1. Echipa oas
pete va rata în min. 71 redu
cerea scorului, ca șl Udrică în 
mip. 77 și Bîcu în min. 78. lu
cru ne care nu-I va repel a 
LASCONI în min. 80 : 5—1. Jiul 
pare mulțumită de scor, lucru de 
care profită GABOR în min. 
82 : 5—2 si NTCSA în min. 89: 
5—3.

Stelion TRANDAFIRESCU

El

fi

teren acope-

| FLACĂRA 2 (0)|
| F.C. FARUL 1 (Q)|

Stadion Flacăra r . __ „
rit cu zăpadă ; timp noros, nin
soare ; spectatori — circa 1 500. 
Șuturi : 25—5 (pe poartă : 15—4). 
Cornere : 11—2. Au marcat :
VAIDEAN (min. 46), BELDIE
(min. 82 — din li m), respectiv
M. POPA (min. 87 — din 11 m).

FLACAKA t
Beldie, 
Marcu.
Jercălău (min. 50 Glăvan) — 
VAIDEAN. Setre (min. 71 Lala).

F.C. FARUL : ANTON — Tu- 
fan, POPOVICI. Tătăran (min. 
68 Dinu), Câmui — Mustacă. 
Dorobanțu. Btrbora, G. Mihai 
(min. 75 Burdujan)— Oprea. M. 
POPA

A arbitrat M. Axente (Arad) ; 
ta linie : Gr. Macavei (Deva) și
N. Grigorescu (Timișoara).

La speranțe : 3—2 (3—1).

Tene — Timiș, 
ZARE, CHIBIȚA — 
D. SAVA, BALAUR,

Anton în prim-plan. 
82 Flacăra reușește 
teze din nou. Lala 
in suprafața de pedeapsă, este 
oprit doar de faultul lui Po- 
povici și lovitura de pedeapsă 
este transformată de BELDIE, 
care ridică scorul la 2—0. Fi
nalul de partidă îi găsește pe 
oaspeți în jumătatea de teren 
adversă și, după ce Tene blo
chează șuturile periculoase ale 
Iui Bîrbora (min. 85) șl Bur- 
dujan (min. 86), F. C. 
reușește să reducă din 
dicap
POPA 
de la 
comis

in min. 
să punc- 
pătrunde

Farul 
han- 

in min. 87, cînd M. 
a transformat lovitura 

11 m acordată ta faultul 
asupra sa de către Zare.

Gheorghe NERTEA

ÎN PRIM-PLAN
I JIUL
I CORVINUL

Stadion Jiul ; t~z~ t" — 
timp friguros ; spectatori - 
ca 6 000. Șuțurl : f- * ;~z 
tă : 16—4). Cornere : 9—4. 
marcat s SEDECARU 
LASCONI (min. 39, 50 șl 
BÎCU (min. 63), respectiv 
BOR (min. 55 — din 11 
82), NTCȘA (min. 89).

JIUL : Ghlțan (min. 70 
tea) — NEGRILA, Sedecaru, Flo- 
rescu, B. Popescu — “ 
tea, B1CU, Moromete,

HENZEL (min. 61 
LASCONI.

CORVINUL : IONITA 
dac. Bulgaru (min. 46 
Strola, Vîrlan — Nicșa, 
Bordean, TIrnoveanu 
(thin. 46 Postoiache),

A arbitrat S. Necșulescujscor- 
nlcești) ; la 
(Plopenl) și I. Molse (Buzău).

Cartonașe galbene : LASCONI. 
La speranțe : l—o (0—0).

teren Înghețat ; 
, ZZZ tt.l — clr- 

22—9 (pe poar- 
Z ;. Au 
(min. 9).

80),
GA- 

m șl

Zlo-
M. Cris- 
VARGA 
Udrică)

Bar-
Chezan), 

BĂNICĂ. 
- Uleșan

GABOR.

linie : V Titorov

IERI, IN ETAPA A 15 a A DIVIZIEI B

SERIA I ---------------------------------------------
UNIREA FOCȘANI — OLIM

PIA RM. SARAT 2—1 (2—0) : R. 
Popescu (min, 23 din 11 m), Cr. 
Rusu (min. 42). respectiv Pană 
(min. 83).

STEAUA MIZ1L — UNIREA 
SLOBOZIA 1—0 (1—0) : Galeș
(min. 28).

OȚELUL GALAȚI — CEAHLĂ
UL P. NEAMȚ 2—0 (1—0) :
Hanghiuc (min. 9) șl Antohi 
(min. 52).

POIANA CIMPINA — VIITO
RUL VASLUI 1—0 (0—0) : Stoica 
(min. 62).

POLITEHNICA IAȘI — PRA
HOVA C S.U. PLOIEȘTI 4—0 
(1—0) : Zafiris (min. 31). Dobre 
(min. 47). Baciu (min. 49) și Pin- 
tilie (min. 80).

ARIPILE VICTORIA BACÂU — 
C.S. BOTOȘANI 3—2 (0—1) :
Manasă (min. 50), Firici (min. 
56 și 87). respectiv Crudu (min. 
22) și Duma (min. 53).

FORESTA FĂLTICENI — C.S.M. 
SUCEAVA 4—2 (2—1) : Cioba
nu (min. 36). Antoniu (min. 40). 
Luca (min. 70 si 86), resnectlv 
Buliga (min. 22) si Sfrijan 
(min. 60).

C.F.R PAȘCANI — ȘIRETUL 
PAȘCANI 0—1 (0—0) : Cîrdei
(min. 84).

F.C.M. PROGRESUL BRAILA — 
GLORIA BUZĂU 4—1 (l—1) : 
Drăgoi (min. 9 și 81), E. Popescu 
(min. 46), Minciu (min. 52). res
pectiv Nicolae (min. 7).

Relatări de la F. Jecheanu, R. 
Alexandrescu, T. Siriopol. E. 
Stroe, C. Nour S. Neniță O. 
Crăciun, V. Apostol șl D, Cris
ta che-

1. PROGR. BR. 15 11 1 3 36- 7 23
2. Otelul ii 10 0 5 27-11 20

3. Gl. Buzău 75 8 9 5 28-18 18
4. Foresta 15 9 0 6 21-24 18
5. C.S.M. Sv. 15 7 2 R 19-17 16
6. Politehnica 15 7 2 6 23-22 18

r—8 Unirea Focș. 15 7 2 6 15-15 16
Steaua Mizil 15 7 2 6 17-17 16

9. Olimpia 15 5 5 5 18-16 15
10. Șiretul 15 6 3 6 11-16 15

11 Aripile 19 6 2 7 16-18 14
12. C.S. Botoșani 15 6 2 7 20-19 14
13. Poiana 15 5 3 7 10-22 13
14 Viitorul 15 8 1 8 21-25 13
15. C.F.R. Pașc. 15 6 0 9 1-3-19 13
18 Unirea SI. 15 5 1 9 20-24 n
17. Ceahlău! 15 3 5 7 11-19 li
18. Prahova 15 3 3 9 11-28 9

SERIA A Il-a------- ----------------------------
RAPID BUCUREȘTI — MECA

NICA FINA BUCUREȘTI 2—0 
(1—0) : Goanță (min. 43) șl Va
meșii (min. 75).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
PANDURII TG. JIU I—0 (0—0) : 
S. Cristescu (min. 60).

METALUL MIJA — A.S. DRO- 
BETA TR. SEVERIN 3—1 (1—0): 
Plrje (min. 29) Dolciu (min. 55). 
Turea (mtn. 63. autogol). res
pectiv Palea (min. 88).

METALURGISTUL SLATINA — 
CONSTRUCTORUL CRAIOVA 4—0 
(4—0) : Popa (min. 2), Răduț 
(min. 20), Asaftei (min. 43) si 
Craloveanu (min. 44).

F.C.M. CARACAL — UNIREA 
ALBA IULIA 3—1 (3—1) I Doga- 
ru (min. 3). Leța (min. 34). Stan 
(min. 45). respectiv Dogaru (min. 
30. autogol).

MINERUL MOTRU — C.S. TÎR- 
GOVISTE 4—0 <1—0) : Cojocaru
(min. 10 din 11 m). Mutic» (min. 
50) lacob (min. 74) șl Mustață 
(min. 89).

I.C.I.M. BRAȘOV - CHIMIA 
RM. VTLCEA 2—1 (1—0) ! FI.
Dumitrescu (min. 33 șl 49). res
pectiv Gali (min. 50. autogol).

GAZ METAN MEDIAȘ — 
TRACTORUL BRAȘOV 2—1 
(0—0) : Aloman (min. 65) Ologu 
(min. 80) respectiv Folbert (min. 
52).

I.M.A.S.A. SF. GHEORGHE — 
SPORTUL „30 DECEMBRIE” 3—0 
(2—0) : Hirșean (min. 33). Spirea 
(min. 41) și Farago (min. 76).

Relatări de la N. Costache. N. 
șteran, P. Voinea, C. Bughea, 
Gh. Donciu. Gr. Jugănaru. C. 
Gruia, D. Hie si L. Briotă.

1. RAPID 14 11 1 2 29- fi 23
2. Pandurii 15 7 5 3 20-13 19
3. A.S. Drobeta 15 8 3 4 25-18 19

“*5- FCM Caracal 14 7 2 5 21-17 16
I.C.I.M. Bv. 15 7 2 6 18-14 16

6. Unirea A.I. 15 7 2 6 27-25 16
7. I.M.A.S.A. 15 7 2 6 24-25 16
8. Autobuzul 15 6 4 5 20-23 16
9. Mec. Fină 15 6 3 6 31-14 15

10. Met. Mija 15 6 2 7 20-24 14
11. Min. Motru 15 7 0 8 13-20 14
12 Chimia 15 5 3 7 20-20 13
13. Tractorul 15 6 1 8 22-22 13
14. C.S. Tlrg. 15 4 4 7 17-26 12
15. Sp ..30 Dec- 15 4 4 7 11-20 12
16. Construct. 15 3 6 6 16-32 12
17. Metalurg 15 5 1 9 19-27 11
18. Gaz Metan 15 5 1 9 14-18 11

SERIA A III-a
C.S.M. REȘIȚA — MUREȘUL 

EXPLORĂRI DEVA 4—0 (1—0) :
Szlj (min. 19 șl 87). Panduru 
(min. 56) și Cr. Alexandru 
(min. 69).CHIMICA TÎRNAVENI - GLO

RIA REȘIȚA 1—0 (0—0) : Mărgi
nean (min. 77).

U.T. ARAD — ARMATURA ZA
LĂU 2—0 (1—0) : Neagu (min. 
38) și Mltu (min. 62).STRUNGUL ARAD - OLIM
PIA I.U.M. SATU MARE 3—1 
(1—0) : Ujvari (min. 18 șl 67). 
Zoelner (min. 82). respectiv Si- 
laghl (min. 68).GLORIA BISTRIȚA — VAGO
NUL ARAD 2—0 (2—0) : Ciocan 
(min. 12) și Pîrvu (min. 15).

C.F.R. TIMIȘOARA — F.C. MA
RAMUREȘ BAIA MARE 1—0 
(0—0) : RAdulescu (min. 62).

A.S.A. TG. MUREȘ — ELEC- 
TROMUREȘ TG. MUREȘ 0—0.

METALUL BOCȘA — A.S.A. 
PROGRESUL TIMIȘOARA 0—0.

C.SJH. REȘIȚA SOMEȘUL SATU MARE — 
STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPOCA 
1—0 (1—0) : Szekell (min. 15).

Relatări de la P. Fuchs, I. 
Ducan. G. Mornăllă, N. Străjan, 
I. Toma, S. Marton, C. Aibu. T. 
Țăranu șl S. Vida.
1. GLORIA B-ȚA

• 2. C.S.M. Reșița
3. C.F.R. Tim.
4. U.T.A.
5. A.S.A. Progr.
0. Olimpia S.M.
7. F.C. Maram.
6 Strungul
9. Chimica

10. Armătura
ll Vagonul
12. Met. Bocșa
13. A.S.A. Tg. M.»
14. Someșul
15. Steaua C.F.R.
10. Electromureș
17. Mureșui

15 8 6 1 35-13 22
15 8 3 4 23-14 19
15 8 2 5 20-17 18
15 8 1 6 25-24 17
15654 17-17 17
15 8 1 6 19-21 17
15 6 4 5 19- 9 16
15 6 4 5 18-14 10
15 7 2 6 17-19 16
15636 t9-24 15
15 5 3 7 22-22 13
15 5 3 7 15-17 13
15 5 4 6 20-17 12 
t5 5 2 8 1 8-23 12
15 3 6 6 10-17 12
15528 21-30 12
15 3 5 7 17-32 11
15 4 2 9 14-18 1018. Gl. Reșița

») Echipă penalizată cu 1 o.

anunț
l.D.M.S. BUCUREȘTI informează publicul interesat că 

autoturismele DACIA 500 se livrează la prezentare prin 
toate magazinele auto - —-—* •- *•—a» 
stocul de autoturisme 
a fiecărui magazin.

Se primesc înscrieri prin transfer pentru 
care au banii depuși la C.E.C. în cont pe"*—

l.D.M.S

astfel :
• Autoturisme
• Autoturisme 

iunie 1988.

1D.M5. din țară, tn 
șl capacitatea zilnică

C.E.C. în cont

OLTCIT 
DACIA

pentru

funcție de 
de livrare

persoanele 
autoturism.

— pînă la 30 iunie 1989.
1410 SPORT — pînă la 30

administrația de stat loto pronosport informează
• REZULTATELE CONCUR

SULUI PRONOSPORT DIN 26 
NOIEMBRIE 1989. 1. Ascoli - 
Cremonese 2 ; II. Atalanta — 
Internazionale 1 ; III. Bari — 
Udinese 1 ; IV. Cesena — Fio
rentina X ; V. Juventus — Na
poli X ; VI. Lazio — Genoa 
X ; VII. Milan — Lecce 1 : 
VIII. Sampdoria — Bologna 1 : 
IX Verona — Roma X ; X. 
Avellino — Brescia 2 ; XI. Ca
gliari — Como 1 ; XII. Licata 
- Torino X ; XIII. Pisa — 
Pescara 1 Fond total de eîști- 
guri : 2.646.312 lei.

* NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA MULTIPLA

LOTO DIN 26 NOIEMBRIE 
1989. FAZA I. extragerea I : 
2 47 53 38 25 50 10 20 65 : ex
tragerea a Il-a : 11 55 66 31 57 
27 60 59 40 ; FAZA a Il-a. ex
tragerea a III-a : 38 2 10 50 24 
22 10 61 21: extragerea a IV-a: 
58 54 29 6 85 26 43 75 72 : ex
tragerea a V-a : " 18 61 49 39 
11 27 47 55 : extragerea a Vl-a: 
36 84 57 44 7 65 15 46 21 : ex
tragerea a Vil-a: 68 5 34 4 15 
6 85 76 30 ; extragerea a
VIII-a : 13 47 67 11 79 53 59 54 
38 ; Fond total de cîștiguri : 
1.133.749 lei.



CAMPIONATE NAȚIONALE IN PUNĂ DESFĂȘURARE
BASCHET (£):

în etapa a IX-a a Campio- 
natului Național de baschet fe- 
minin au fost înregistrate re
zultate normale, • echipele în
vingătoare fiind cele scontate. 
Iată amănunte :

RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘTI 
— SPORTUL STUDENȚESC 
BUCUREȘTI 63—77 (31—37).
Un meci interesant, plăcut, în 
care rapidistele au dat o re
plică destul de viguroasă lir 
derei clasamentului, în special 
în prima repriză, cînd scorul 
s-a menținut destul de strîns. 
Pe parcursul întregii partide 
am remarcat evoluția foarte 
bună a Deniseî Făgărășanu, 
care și-a condus coechipiere
le cu multă siguranță, fiind în 
același timp și cea mai efica
ce jucătoare a echipei studen
țești. In repriza secundă, după 
ce în min. 23 scorul era de 
43—33 în favoarea Sportului, 
în min. 37 sportivele rapidiste 
se apropiaseră la doar 3 co
șuri. Dar două pase greșite de 
Popa și Marina au dus la des
prinderea clară a studentelor, 
care au cîștigăt pe merit. Cele 
mai bune apărătoare, Carmen 
Moldoveanu (Sportul Studen
țesc) și Anișoara Biduianu 
(Rapid). Au marcat : l’opa 5, 
Moanța 6, Dumitrachc 6, Bi
duianu 12, Pădureanu 8, Mari
na 26 pentru Rapid, respectiv 
Zidaru 10, Mitroi 8, Petre 14. 
Făgărășanu 19, Gera 4, Mol
doveanu 8, Cristescu 14. Ar
bitri : E. Poenaru și M. Pe
trescu.

Nicoleta ALDEA

ÎNVINGĂTOARE scontate
METALUL C.S.Ș. RÎMNICU 

VÎLCEA — VOINȚA BUCU
REȘTI 76—74 (36—44). Sur
prinzător, puțini spectatori la 
derbyul etapei dintre cele două 
echipe ale baschetului nostru 
feminin. Cu o formație bine 
structurată, în care Elena Ca- 
loianu, Ștcfania Borș, Lumini
ța Ciocan și Roxana Ștefan au 
fost „piesele grele", Voința a 
condus în majoritatea timpu
lui, e drept, la diferențe mici. 
Gazdele au urmărit reintegra
rea cît mai rapidă a Iulianei 
Marcovici în „5“-ul de bază 
care a comis destule inexac
tități, atît în apărare cît și în 
atac. Și, totuși, mobilizindu-se 
foarte bine în ultimele minu
te ale partidei, Metalul a rea
lizat _o prețioasă victorie, prin 
coșul realizat în ultimele se
cunde de Antoaneta Barbu. 
Au înscris : Stocheci 20, Io- 
nescu 16 (4X3), Barbu 14, L. 
Nițulescu 14, Marcovici 9, Te- 
lițoiu 3, respectiv Ștefan 25, 
Ciocan 16, Borș 15, Caloianu 
10, Ciornea 5, Andrei 3, Ar
bitri : Al. Guță (Craiova) și
D. Oprea (Timișoara). (Drago- 
mir ROȘIANU — coresp.)

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VI
ITORUL CLUJ-NAPOCA — 
COMERȚUL Tg. MUREȘ 79— 
54 (37—26). Meci frumos, în 
care oaspetele s-au străduit să 
facă față lotului superior valo
ric al gazdelor. Marcatoare : 
Badiu 20, Geleriu 5, Misăilă 2, 
Eniedy 7, Popa 6, Moroșanu 11, 
Simion 16, Dragoș 10, Morar

2, respectiv Jakabfi 16, Simon 
10, Podraczki 6, Bulgăr 6, 
Wcichelt 4, Cimpean 10, Bod 
2. Arbitri : D. Roșea (Oradea) 
și M. Chirteș (București). 
(Mircea RADU — coresp.)

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE 
— VOINȚA BRAȘOV 83—87 
(33—40). Evoluție echilibrată a 
scorului. In min. 38 : 78—78,
dar in final Camelia Hinda a 
reușit două coșuri de trei 
puncte si... Au marcat : Szeneș 
38 (4X3), Chindriș 19, Szoke
16, Pascu 6, Toth 2, Tulbure 2, 
respectiv Jerebie 31, Hinda 25 
(4X3), Grecu 15, Menihardt 8, 
Cicio 6, Turtoi 2. Arbitri : R. 
Vaida (Oradea) și V. Constan- 
tinescu (Cluj-Napoca). (Ștefan 
VIDA — coresp.)

GAZ METAN C.S.Ș. ME
DIAȘ — OLIMPIA BUCU
REȘTI 64—9» (22—1«). Marca
toare : Vigh 20, Vereș 20. 
Bunget 11, Radu 5, Dinescu 3, 
Lascu 2, Bichiș 2, Velicica 1, 
respectiv Cristea 23, G. Szoke 
15, Marinache 15, Mărgineanu 
13, Biră 8, Țintea 6, Bâdinici 
4, E. Szoke 2, Constantin 2, 
Stoichiță 2. Arbitri : I. Geor- 
giu și M. Hurgoi (Cluj-Napo
ca). (Hie IONESCU — coresp.)

METALUL I.M.P.S. SALON- 
TA CRIȘUL — COMERȚUL 
C.S.Ș. Sf. GHEORGHE 84—15 
(43—44). Au înscris : Balogh 
34, Puticiu 13, Leitner 13, 
Marchis 9, Sereș 6, Flaundra 3, 
Meszaroș 4, Popa 2, respectiv 
Covaci 23, Lăcătuș 18, Ambruș
17, Madarasz 12, Bodor 3, 
Deak 2. Arbitri : M. Lazarov 
și T. Trofin (Timișoara). (Ilie 
GHIȘA — coresp.)

CE. MASCULIN
TEL AVIV, 26 (Agerpres). 

In prima rundă a Campiona
tului European masculin de 
șah pe echipe, ce se desfășoa
ră în Israel, selecționata Româ
niei a întrecut cu 5—1 forma
ția Irlandei. Alte rezultate : 
U.R.S.S. — Spania 4,5—1,5; Is
rael — Scoția 4—2 ; Turcia — 
Elveția 2,5—2,5 (1) ; R. F. Ger
mania — Austria 3—3 ; Iugo
slavia — Finlanda 5,5—0,5 ; 
Ungaria — Norvegia 3,5—2,5 ; 
Anglia — Portugalia 4,5—1,5 ; 
Suedia — Italia 4,5—1,5; Gre
cia — Cipru 6—0 ; Polonia — 
Țara Galilor 5—1 ; Franța — 
Luxemburg 4,5—1.5.

SUPERCUPA MONDIALĂ LA HANDBAL
In „Supereupa campionilor 

mondiali și olimpici" la hand
bal masculin, ce se desfășoară 
în diferite orașe din R. F. Ger
mania, echipa României a reu
șit un nou succes, invingind 
reprezentativa Cehoslovaciei cu 
22—18 (10—5). Cele mai multe 
goluri ale echipei noastre le-au 
marcat Stingă — 8 și Dumitru
— 5. In urma acestei victorii, 
formația noastră s-a calificat 
în semifinale. In celelalte par
tide : R. F. Germania — Iu
goslavia 18—18 (9—8), U.R.S.S.
- R.D. Germană 25—20 (12—10), 
Suedia — R. F. Germania 
(B) 22—15 (11—9).

LA ȘAH (echipe)
BELGRAD (Agerpres). In 

runda a 8-a a turneului de 
la Belgrad, Agdestein a cîștigăt 
la Short, Nicolici a pierdut la 
Kozul, iar partidele Damiano- 
vici — Timman, Popovici — 
Ljubojevici, Iusupov — Elvest 
s-au încheiat remiză. Kaspa
rov a întrerupt în poziție com
plicată partida pe care a ju
cat-o cu albele împotriva lui 
Hjartarsson. In clasament con
duce Kasparov (U.R.S.S.), cu 
6 p (1), urmat de Timman (O- 
landa) — 5 p, Agdestein (Nor
vegia), Iusupov (U.R.S.S.) —
cite 4,5 p etc.

în semifinale, U.R.S.S. (cam
pioană olimpică) — România 
39—20 și R. D. Germană — 
Iugoslavia (campioană mon
dială) 23—22.

Cupa Mondială la handbal s-a 
încheiat la Dortmund cu vic
toria echipei U.R.S.S., învingă
toare cu scorul de 34—21 
(15—IC) în finală cu formația 
R.D. Germane.

In meciul pentru locul 3, se
lecționata României, prestind 
un joc remarcabil a întrecut 
cu scorul de 35—22 (16—14) re
prezentativa Iugoslaviei.

MINAUR BAIA MARE, CAMPIOANA DE TOAMNA LA RUGBY C. E. DE BASCHET (m)
(Urmare din pag I)

cat" iute, dar a intervenit sal
vator Șerban (min. 21) ; apoi am 
consemnat o acțiune prelungită. 
Cantea neputtnd, însă, controla 
o minge Înaltă (min. 27), pentru 
ca eseul să vină în min. 34 : a- 
glomerare cîștigată de maramu
reșeni. Sugar pornește impetuos, 
pune pe picior greșit defensiva 
adversă, și „culcă" la colț' : 4—0 
pentru Minaur, care mai atacă 
o dată, cu același internațional 
in prim-plan, și Încă o dată, in 
finalul reprizei, cu Fulina la o- 
rigine si cu Sava la continuare.

După pauză, partida crește în 
spectaculozitate. Ion iși încearcă 
șansa de la peste 55 metri, dar 
traiectoria e scurtă. Steaua în
cepe să se vadă mal mult, nu 
numai tn margini (in grămezi. 
Csoma șl Melniciuc au ținut 
piept puternicilor Leonte — Du
mitrescu). faza din min. 47, de
clanșată de Murariu, dusă mai 
departe de Florea, apoi de vi
gurosul Șerban. stopat eu difi
cultate. Ignat ratează la limită 
lovitura de pedeapsă din min. 48. 
iar după alte patru minute cam
pioana 4n titre amenință înde
lung butul localnicilor. Aceștia 
ripostează prin Bucșa și Fulina 
(min. 571 cel de-al doilea blo- 
cînd în minutul următor, șutul 
lui Coman șl... eseu, transformat 
de Ion : Minaur — Steaua 10—o. 
Tresărirea de orgoliu a forma
ției din Ghencea nu se lasă 
așteptată. Rădulescu culege ba
lonul după o grămadă, izbutind 
un eseu transformat de Ignat : 
10—0, in min. 01. Murariu „urcă" 
tn min 08 David fiind oprit In 
extremis de Șugar. După aceste 
emoții Ion duce scorul la ÎS—6. 
din. lovitură de pedeapsă, tn min. 
78 dar Ignat 11 imită la 3 mi
nute : 13—9. rezultat final, nu 
Înainte insă ca Vărzăru să ame
nințe in două riduri, In minutele 
de prelungire, buturile gazdelor. 
Brigada de arbitri : Gh. Prtseca-

VOLEI (£): ETAPĂ CALMĂ, CU 0 SINGURĂ SURPRIZĂ
In etăpaa IX-a din cadrul 

Diviziei A de volei feminin 
»-au înregistrat, în general, re
zultate așteptate, excepție fă- 
cînd victoria studentelor din 
Galați la Constanța. Iată scur
te relatări de la cele șase par
tide :

FLACĂRA ROSIE — DINA
MO BUCUREȘTI 1—3 (16, —7, 
—3, —10). O întîlnire frumoasă, 
cu un arbitraj impecabil, așa 
cum am dori șă vedem mereu. 
Campioanele, deși în deplasare, 
au început în forță, ambițioase, 
ajungînd repede la 9—0. Fla
căra nu se dezminte însă și în 
rolul ei de „buturugă mică" re
face punct cu punct, ajunge 
la 14—14 și cîștigă setul 1 Sur
priza nu se produce însă, în- 
trucît dinamovistele joacă din 
ce în ce mai precis și își ad
judecă toate celelalte trei se
turi O victorie la care și-a dat 
contribuția întregul sextet, dar 
în special Cristina Pîrv (a în
ceput să atace cu o forță deo
sebită această tînără jucătoare), 
Corîna TToîban, Doina Dimofte 
și Alida Cioroianu. De la gazde 
»-an evidențiat: Daniela Țara, 

ru (Iași) — V. Chirnodojan (Con
stanța), Gh. Voinea (Buzău) a 
condus echipele : MINAUR : Ciol
pan — V. Ion, Fulina, Sava, Buc
șa — Cantea (min. 70 Nichitean), 
Secelcanu — Fi. Nistor (min. 67 
Duma), Demian, Șugar. (min. 78 
Predescu) — Pujină, S. Ciorăscu
— Melniciuc, N. Gheorghe, Cso
ma ; STEAUA : Ignat — Șerban, 
Nedelcu, David, Vărzaru — A- 
lexandru, Coman — Florea, Mu
rariu, Rădulescu — Oroian, Moțoc
— Dumitrescu, Moț, Leonte.

DINAMO — GRIVIȚA ROȘIE 
24—S (14—0). Greu de anticipat 
această victorie netă a dinamo- 
viștilor. pentru că grlvlțenii. 
contrar așteptărilor, le-au dat o 
replică foarte dîrză. Îndeosebi în 
primele 60 de minute. In ulti
mele 20 de minute, însă Dinamo 
s-a impus cu autoritate, atît In 
grămezi, unde a fost mai puter
nică și mai decisă, cît și pe 
„trisferturi". acolo unde Lungu 
a avut o prestație de excepție. 
Un meci foarte bun al Învingăto
rilor, care confirmă autenticita
tea tuturor reușitelor din ulti
melor patru etape, inclusiv jo
cul valoros din partida derby cu 
Steaua, tn afara lui Lungu. sub
liniem apetitul de Joc manifestat 
de Doja. Răducanu. Gurănescu 
șl Caragea. De partea cealaltă. 
Grivița Roșie a făcut un joc de 
mare angajare, deseori foarte a- 
proape de valoarea adevrsarel. 
Dar unele erori (prima, chiar 
din... start, cea a lui Carp) și. 
treptat, deruta Învinșilor, clnd 
scorul lua proporții, a... distanțat 
echipa din Parcul Copilului de 
un rezultat mal strlns. Realiza
tori : Neaga — 1 eseuri, Doja și 
Toader cite un eseu. Dinamo a 
beneficiat de încă un eseu, de 
penalizare. Toader șl Fi. Ion 
cite o transformare, respectiv T. 
Radu 3 l.p. (a mal ratat alte 
3...). A condus Mircea Paraschl- 
veseu — București.

Tiberiu STAMA

Gcorgeta Toader și, în parte. 
Viorica Mazilescu. Au arbitrat: 
N. Găleșeanu și C. Gogoașe 
(ambii din București).

Modesto FERRARINI
FARUL CONSTANȚA — CSU 

RAPID GALAȚI 2—3 (11, —7, 
8, —7, —8). Partidă deosebit 
de importantă pentru Farul, 
pe care a pierdut-o însă pe 
fondul unei nervozități nejus
tificate, in special in setul IV, 
și mai ales printr-un joc prea 
ient în linia a doua. Oaspetele, 
conduse de Tr. Vîisan, s-au 
mobilizat exemplar, reușind 
victoria în deplasare prin a- 
tacuri variate, puternice și 
servicii dificile. Remarcate ; 
Ileana Bcrdilă, Speranța An- 
drcica și Daniela Dinică de la 
oaspete, iar de Ia gazde Maria 
Enache, Delia Leițoiu, Gulniza 
Lică. Au arbitrat : I. Armeano 
(București) și D. Rafu (Ploiești). 
(Ch. GOLDENBERG, coresp.).

PENICILINA IAȘI — RAPID 
BUCUREȘTI 3—0 (8, 12, 5). 
Partidă echilibrată doar în pri
mele două seturi, deși în setul 
III rapidistele au... condus cu 
5—11 Ieșencele și-au revenit

UNIVERSITATEA ELTIM — RA
PID MEROU 64—3 (28—3). Timi
șorenii s-au impus prin 11 eseuri. 
Autori Grigoraș (3), Fiat, Mir- 
coagă, Lazăr, Țepurică, Brinză, 
Răcean, Beraru și Roxin, 10 
transformate de Domocoș. Pentru 
oaspeți a înscris Petrescu (drop). 
A condus P. Soare — București. 
(Const. CREȚU, coresp.).

FARUL — C.S.M.I.M.U. SUCEA
VA 22—3 (19—0). Victorie merita
tă a gazdelor, care au concreti
zat prin Foca șl E. Florea — 
eseuri, Beizărău — transf., 3 l.p., 
șl drop, respectiv Livadaru — 
l.p. Arbitru. N. Șișu — București. 
(Cornel POPA, coresp.).

RULMENTUL — ȘTIINȚA PE
TROȘANI 20—15 (13—3). Un meci 
mal echilibrat declt 11 arată re
zultatul. Realizatori : Leu, Sîr- 
ghle și Rășcanu prin eseuri și 
ștefănică 2 l.p. șl transf., res
pectiv Metragoniu eseu și Cr. 
Gheorghe 3 l.p. șl transf. A ar
bitrat M. Vătui — București. 
(Florin SCHIOPU, coresp.).

CONTACTOARE — C.S.M. SI
BIU 14—12 (8—3). O victorie pre
țioasă a gazdelor, după o partidă 
strînsă. în special după pauză. Au 
marcat : Dumitra? 2 eseuri șl 
Popișteanu 2 l.p. pentru gazde. 
Cocîrcă eseu. Amarle transf.. 
Roșu drop și Ivanciuc l.p. pen
tru oaspeți. A arbitrat Enciu 
Stoica — , , București. (Dumitru 
SOARE, coresp.).

Tn clasamentul turului, așadar, 
ne locul I. C.S.M. Minaur Bala 
Mare, urmată de Steaua (am
bele cu cfte 29 p. băimărenii cu 
victorie directă), 3. Farul (25 p.). 
4. Universitatea Eltim, 5—0. Di
namo și C.S.M. Sibiu (toate cu 
cite 24 p, timișorenii cu victorii 
directe asupra celorlalte două 
echipe, iar dinamoviștii cu un 
egal, In deplasare, la Sibiu). 7. 
Contactoare (23 p). 8. Rulmen
tul (21 p). 9. Grivița Roșie (20 
p). 10. Știința (17 r>). 11. Rapid 
Metrou (15 p). 12. CSM-lMu Su
ceava (13 p).

repede însă și, printr-o evo
luție tehnică și ambițioasă, au 
învins fără dubii. S-au eviden
țiat: Tatiana Popa, Valentina 
Constantin, Aurelia Preda (P), 
Luminița Pintea, Daniela Bum- 
băcilă (R). Au arbitrat : N. 
Dobre (Cluj-Napoca) și FI. 
Scorțaru (Galați), (Mihai MA- 
COVEI, coresp.).

C.S.M. LIBERTATEA SIBIU
— ȘTIINȚA BACĂU 3—0 (7, 
8, 11). Deși învingătoare, gaz
dele nu au strălucit (cum ne 
obișnuiseră în alte ocazii), cîș- 
tigînd grație nufneroaselor lip
suri, ale adversarelor. Eviden
țiate : Elena Negulescu, Mircla 
Nistor, Anca Beșta, Liliana 
Rodi (S), Marcela Olteanu, Lo- 
redana Polocoșeri (B). Au ar
bitrat : M. Marian (Oradea) si 
Al. Ignat (Tg. Mureș). (Ilic IO
NESCU, coresp.).

OȚELUL C.S.M. TÎRGOVISTE
— DACIA PITEȘTI 3—2 (2, 10, 
—5, —15, 12). Evoluție inegală 
a gazdelor, care, după ce cîș
tigă două seturi, se relaxează, 
își revin însă la timp și în
ving. S-au evidențiat : Corîna 
Olteanu, Doina Radu, Cristina 
Zamfir, Maria Vasilică (Tg.). 
Mariana Miron, Dana Marinescu

In etap a a Il-a a seriilor 
semifinale ale Campionatului 
European de baschet masculin 
au fost înregistrate următoare
le rezultate : seria A : Grecia
— România 97—77 și Bulgaria
— Suedia 69—81 ; seria B : O- 
landa — Belgia 88—71 ; se
ria C : Spania — R. F. Ger

BORDEAUX ACUMULEAZĂ PUNCTE...
In etapa a 20-a din Franța, 

Bordeaux a obținut o nouă vic
torie, 3—1, la Paris, cu Racing 
Club. Lidera totalizează acum' 32 
de puncte, în timp ce Marsilia 
are 29 p, iar Sochaux 24 p. Alte 
rezultate : Sochaux — Monaco 
1—0 (Poulain min. 75), Nantes 
— Marsilia 0—0 (în meci res

H. SANCHEZ, ROMARIO Ș1 MAGNUSSON ÎNSCRIU 
IN SERIE...

• In eampionatui Spaniel (e- 
tapa a 13-a), Real Madrid a sur
clasat cu 7—2 pe Zaragoza. H. 
Sanchez a marcat de două ori 
(șl are acum la activ 14 puncte) 
Vazquez — 2, Michel Sanchis șl 
Butragueno, cite 1. • în etapa 
a 15-a din Olanda, P.S.V. Eind
hoven a dispus cu 2—0 de For
tuna Sittard, prin golurile bra
zilianului Romario, care conduce 
în clasamentul golgeterilor cu

BAYERN MUNCHEN,
Prima etapă (a 18-a) a returu

lui din campionatul vest-german 
a oferit o surpriză de mari pro-

(P). Au arbitrat : R. Dumitru 
și Z. Moldoveanu (ambii Bucu
rești). (M. AVANU, coresp.).

UNIVERSITATEA C.F.R.
CRAIOVA — CHIMIA RM. 
VlLCEA 3—1 (7, —14, 11, 9). 
Meci fără veleități tehnice, 
care a scos în evidență... forma 
slabă a gazdelor (acum, în 
preajma partidei cu Akademik 
Varna !). S-au remarcat Cristina 
Buzilă, Mirela Bojescu (Ul. 
Mădălina Ciorbaru, Xenia Iva
nov (C). Au arbitrat : Gh. Fie- 
raru si C. Manițiu (ambii Bra
șov). (N DRAGANOIU, coresp.)

• In etapa a Vili-a din Di
vizia masculină : UNIVERSI
TATEA C.F.R. CRAIOVA — 
ELCOND DINAMO ZALĂU
3—1 (13, —13, 1, 16), ELECTRO
TEHNICA BISTRIȚA — TRAC
TORUL BRAȘOV 3—0 (6, 6. 
10), C.S.M. MINAUR BAIA 
MARE — CALCULATORUL 
BUCUREȘTI 3—0, (0, 11, 11). 
C.S.M.U. SUCEAVA — VIITO
RUL DINAMO BACĂU 3—2 
(—12, 10, —11, 2, 9), RAPID 
BUCUREȘTI — DINAMO 
BUCUREȘTI 0—3 (—11, —2,
—13), RELONUL SĂVINEȘTI 
— STEAUA BUCUREȘTI 0—3 
(-5, —4, —6). 

mania 75—64 și Iugoslavia — 
Anglia 108—85 ; seria D: Fran
ța — Cehoslovacia 93—72 și 
U.R.S.S. — Israel 93—61.

Meciurile etapei a IlI-a vor 
avea loc miercuri. Echipa țării 
noastre va juca cu cea a Sue
diei, la Stockholm.

tant, în timpul săptămînii, Mo
naco — Marsilia 1—3), Toulouse
— Lyon 0—0, St. Etienne — Caen 
0—0, Metz — Paris St. Germain 
0—1. Toulon — Cannes 0—1, Lille
— Brest 1—2, Nisa — Auxerre 
1—1, Montpellier — Mulhouse
3—3.

14 p. P.S.V. are 21 p (un joc 
mal puțin), fiind urmată de Ker- 
krade 20 p (15 j) și Ajax 18 p 
(14 J). Alte rezultate : Nijmegen 
— Kerkrade o—1, Maastricht — 
Feyenoord i—1. • în Portugalia, 
Benfica a dispus cu 4—0 de 
Maritimo Funchal. Trei dintre 
goluri au fost semnate de sue
dezul Magnusson care totalizea
ză acum 17 goluri aflîndu-se în 
fruntea marcatorilor portughezi.

ÎNVINSA la scor
porții. Bayern Mfinchen a ju
cat în deplasare cu F.C. Niirn- 
berg, de care a fost învinsă cu
4—0 1! O asemenea înfrîngere, 
cam de aceleași proporții a lui 
Bayern la Niirnberg, a mai fost 
înregistrată acum 22 de ani. 
cînd echipa lui Beckenbauer și 
Gerd MUller a fost întrecută cu 
7—3. în partida de sîmbătă, gaz
dele au jucat excelent, în fața 
unei adversar dezorientat și sur
prins de ritmul gazdelor. Au în
scris : Brunner (min. 35 — din 
11 m), Tutt (min. 55), Dusand 
(min. 72) și Kristl (min. 75). In 
rest, rezultatele etapei au fost 
normale, cu excepția celui din
tre Homburg — Uerdingen 1—2. 
Alte meciuri : Dortmund — Le
verkusen i—1, Mannheim — 
Frankfurt i—1, Bremen — St. 
Pauli 2—1, Monchengladbach — 
Kaiserslautern 3—1, Karlsruhe — 
Stuttgart 1—0, Koln — Bochum
2— 0, Hamburg — Dusseldorf 1—0. 
în clasament conduce Koln 25 p, 
urmată de Leverkusen 24 p: Ba
yern Munchen și Frankfurt cu 
cite 23 p.

JUVENTUS - NAPOLI 1-1
în etapa a 13-a a campiona

tului italian, s-au înregistrat ur
mătoarele rezultate : Ascoll — 
Cremonese 0—1, Atalanta — In
ter 2—1, Bari — Udinese 3—1, 
Cesena — Fiorentina 1—1, Ju
ventus — Napoli 1—1 (Bonetti, 
respectiv Crippa). Lazio — Ge
noa o—o. Milan — Lecce 2—0 
(Van Basten din 11 m șl Mas
saro), Sampdoria — Bologna
3— 0. Verona — Roma 2—2. Con
duce Napoli cu 20 p, urmată de 
Sampdoria 17 p. Inter Juventus 
șl Milan cu cite 16 D.


