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în manșa I din turul II al competițiilor continentale de volei

BILANȚ BUN AL REPREZENTANTELOR ȚĂRII NOASTRE
• Echipele clubului Dinamo, scoruri nete • Frumos 
succes al Universității C.F.R. Craiova (f) la Varna • 
Un set (prețios ?) obținut de Rapid (f) la Praga • Sur
priză neplăcută la Baia Mare
Simbătă și duminică, 8 re

prezentante ale voleiului de 
Club românesc au susținut par
tidele manșei întîi din cadrul 
turului II al cupelor europene. 
A fost o rundă in general pri
elnică echipelor noastre, majo-

ritatea lor creindu-și 
se de califiaare in 
fază a competițiilor 
tale (meciuri le-retur 
gramate la sfirșitul 
săptămîni).

mari șan- 
penultima 
continen- 
sint pro- 

acestei

C. C. E. DMOVISTELE, SUCCES
FĂRĂ DREPT DE APEI

Evoluții foarte bune au avut 
simbătă, in cuplajul din Capi
tală, ambele echipe ale clubu
lui Dinamo. Cea de fele, parti
cipantă în C 1, și-a surclasat 
literalmente adversara, 
țla spaniolă Aperitives

forma- 
Medina,

Cupa Cupelor (m)

de care a dispus cu 3—0 (3. 4, 
1). Sextetul alintat de antreno
rul Oct. Dimofte a abordat me
ciul (cu o echipă ale cărei va
loare, stil de joc și aîuuri îi 
erau necunoscute) cu mult a- 
plomb. cu concentrare maximă 

PRESTAȚIE VALOROASĂ

și cu hotărârea de a decide în
că din prima manșă soarta ca
lificării. Ceea oe a și reușit, 
întrucât execuțiile
(preluare, serviciu) au funcțio
nat aproape perfect tot timpul, 
combinațiile de atac, bine con
duse de Doina Dimofte, au pus 
in derută vizibilă apărarea vo
leibalistelor spaniole, iar bloca
jul (înalt și pe fază) nu prea 
a lăsat șanse adversarelor. 
Astfel că, după setul întîi, la 
schimbarea terenurilor, însuși 
antrenorul oaspetelor, P. L. 
Artabal, le spunea jucătoarelor 
sale că -în fața acestei echipe 
(nn. Dinamo) nu-i nimic de 
făcut, dar trebuie mai multă 
atenție la serviciu și în apăra- 

• re.*' Oaspetele au forțat (cu 
riscul de a greși des) serviciul, 
insă.nici această incercare n-a 
dat roade, după cum nici apă
rarea nu a putut face fată fi
nalizărilor în forță ale celor 5 
trăgătoare dinamoviste. Doar 
acțiunile de atac realizate fru
mos de peruanca Raquel Chum- 
pitaz, prin pase „fuge" pe cen
tru, au mai prelungit un meci 
care nu a durat decit 37 de

de bază

A VICECAMPIOAMEI Aurelian BREBEANU

Și elevii lui C. Oroș și M. 
Păușescu au fost la înălțime 
tn meciul din cuplajul de sîm- 
bătă, în care Dinamo București 
a întrecut cu 3—0 (4, 7, 11) pe 
Aris Salonic. Dar adversarii 
vicecampionilor noștri s-au do
vedit extrem de tenace și de

tualul sezon. Și, dacă toti ju
cătorii au merite deosebite în 
obținerea unei victorii detașate 
(dar nu lejere), apreciem că 
in balanța întâlnirii oel mai 
mult a contat ziua de excepția 
a coordonatorului Marius Căta- 
Chifiga (calm, lucid, inspirat în

(Continuare în pag. a 4-a)

ATENA, 3 (prin telefon, de 
la trimisul nostru special). 
Cea de a 4-a ediție a Campio
natelor Europene de tir cu ar
cul, desfășurată în moderna sa
lă „Pace și Prietenie" din loca
litate, în prezența unul nume
ros public — atras de specta
culozitatea unor astfel de În
treceri, și de multele nume ce
lebre de pe listele de înscriere 

— s-a încheiat cu o frumoasă 
reușită pentru reprezentanta 
României, Marina Moloce, 
pentru tirul cu arcul din țara 
noastră, sportiva de Ia Carpați 
Gălănești reușind să-și adju
dece medalia de bronz in în
trecerea de simplu FITA, ceea 
ce reprezintă o premieră pro
mițătoare. Realizarea este cu 
atît mai notabilă, cu cit cele 
două zile de întreceri au reu
nit tot ceea ce există mai bun 
în Europa la ora actuală. în 
această disciplină olimpică, pe 
liniile 
65 de 
din 19 
tinent.
Indiei . ...
învingătoare a campioanei o- 
limpice din 1988, reprezentati
va Coreei de Sud. în Cupa A- 
siei, recent disputată. Cile va 
exemple: Eseev și Zabrodski 
din URSS. Pristman 
Norlander (Suedia), 
(Italia). Flute (Franța) 
gătoarele Butuzova 
Ericksson (Suedia), 
(Franța), cu toții bine cunos- 
cuți pentru titlurile si recor
durile realizate. în aoest ca
dru deosebit. cu rezultate 
valoroase tn general (nou 
record mondial la 2 x 25 m 
masculin — Vertegen. Olanda), 
Marina Moloce a făcut 
nou dovada excelentelor 
calități, ureînd, într-o 
panie 
treia 
miere 
două 
272 p 
la simplu

de tragere alini indu-se 
arcași și 50 de arcașe 
țări de pe bătrinul con- 
plus echipa masculină ■ 
(concursul a fost open),

(Anglia).
Ferrari 

sau tră- 
(URSS). 

Hibou

din 
sale 

com- 
a 

podiumului de pre- 
reușind. concomitent, 
recorduri naționale : 

2 x 18 m, și 1139 p 
FITA.

urcind, 
selectă, pe treapta 
* 
Și 

noi 
la

încă după prima 
tragere, de 
și-a înscris 
protagoniste, 
cu 288 p, a treia. în manșa 
următoare șl-a pierdut prețioa
sa poziție, dar a intrat intre 
primele 4 arcașe care dumini
că au fost plasate pe panoul 
central. Din nou In prima 
manșă, sportiva noastră a avut 
o bună evoluție și a ocupat lo
cul 2, cu Valeeva înaintea sa. 
Diferențele mici de puncte în
tre locurile 2—4 au făcut ca 
lupta din ultima manșă să fie 
extrem de echilibrată, dar Ma
rina era tncă, la jumătatea 
ultimului act, pe locul secund. 
Ultimele 5 serii au consolidat 
poziția sovieticei Valeeva, iar 
pe locul doi a trecut, datorită 
unui singur punct, olandeza 
Rosendhaal.

REZULTATE TEHNICE : fe
minin : VALEEVA (U.R.S.S.)- 
1156 p, 2. Rosendhaal (Olanda) 
1140 p, 3. MARINA MOLOCE 
(România) 1139 p ; echipe : 1. 
U.R.S.S. 3422 p, 2. Olanda 3357 
p, 3. R.F.G. 3354 p ; mascu
lin : 1. VERSTEGEN (Olanda) 
1172 p, 2. Gusak (U.R.S.S.) 
1158 p, 3. Van der Brook (Bel
gia) 1164 ‘ ‘
3480 p, 2. 
gia 3461 
3370 p.

serie de 
la 25 m. Marina 
numele printre 
ea clasîndu-se,

p ; echipe : 1. U.R.S.S.
R.F.G. 3469 p, 3. Bel-
p,... 13—14. România

loan NOVAC

Ieri, in etapa a 15-a din Divizia A de fotbal
*

Atac fulminant al lui Sorin Pop care evită un blocaj reușit al 
voleibaliștilor de la Aris Salonic (in echipament închis) 

Foto: Aurel D. NEAGU

ambițioși, fapt anunțat chiar 
din startul partidei, tind schim
bările de serviciu au durat mi
nute în șir pînă la... deschi
derea scorului. Putem spune 
că Dinamo, prin angajament 
remarcabil (o singură suită de 
neatenții în setul 3). a reușit 
oel mai bun joc al său din ac-

alegerea celor mai eficiente căi 
de finalizare pentru trăgători), 
precum și randamentul bun al 
„centralilor" Rotar și Radules
cu, In faza de apărare, pe zo
na intens „bătută" de voleiba
liștii greci (cu Tzoumakas

(Continuare in pag. a 4-a)

Finalele

la scrimă juniori

TOATE ECHIPELE DE PE „PODIUM" ÎNVINGĂTOARE
• Timișorenii, din nou punct in deplasare • Scorul „rundei" — Steaua 
dar și un 4—0 pe Litoral • Iarăși „rocadă" între ultimele clasate • 
penultima etapă a turului

Univ. Craiova 
Sportul Studențesc 
Flacăra
Victoria
S.C. Bacău 
F.C.M. Brașov
F.C. Bihor
F.C. Farul
F.C. Olt

2-0 
0-5 
1-2
2-0
2-1

REZULTATE TEHNICE
- Petrolul
- Steaua
- Dinamo
- Corvinul
- Jiul
- „Poli" Timișoara 0—0
- F.C. Inter 1-0
- „U“ Cluj-Napoca 4-0
- F.C. Argeș 2-1

ETAPA VIITOARE (miercuri 6 decembrie)
Jiul
S.C. Bacău
F.C. Argeș 
Steaua
F.C. Inter
Petrolul
„Poli" Timișoara
Corvinul 
Dinamo

- Victoria
- F.C. Farul
- Flacăra
- F.C. Bihor
- F.C. Olt
- Sp. Studențesc
- Univ. Craiova
- F.C.M. Brașov
- „U“ Cluj-Napoca

CAMPIONI - FLORETISTA LAURA BADEA (STEAUA) 
Șl SPADASINUL TIBOR ANDRASFI (C S. SATU MARE)

Finalele probelor individuale 
din cadrul întrecerilor de scri
mă ale juniorilor I, care de
semnează în aceste zile pe de
ținătorii titlurilor de campioni 
ai DACIADEI, ediția 1989, au 
continuat în Sala Floreasca din 
Capitală, cu disputele floretis- 
telor și spadasinilor.

Proba tinerelor flore ti sie a 
adus pe planșe aceleași opt fi
naliste și aceleași semifinaliste 
atît la încheierea etapei a 11-a, 
cât și în finală... finalei, sin
gura diferență fiind doar In 
ultimul asalt, etapa aducînd ce 
planșă pe Laura Badea și Mi
oara David (prima, învingă
toare cu 8—1 în fața lui Ionaș, 
cea din urmă, cu 8—2 In fața 
lui Ionescu), în timp ce în fi

nala campionatului, care avea 
să decidă pe campioana Daci- 
adei, au evaluat stelista Badea 
(din nou învingătoare netă in 
semifinală: 8—2) și Ioana Io- 
nescu (dinamovista revanșin- 
du-se — la momentul oportun! 
— în fata brașovencei David, 
cu 9—7). Și în ambele asalturi 
finale învingătoare a ieșit Lau
ra Badea, în fața celorlalte co
echipiere de lot reprezentativ 
ceea ce demonstrează fără e- 
chivoc superioritatea sa la a- 
ceastă ori Sperăm ca eleva 
antrenorului Tudor Petruș. de 
la Steaua, să-și continue ascen
siunea valorică și pe planșele 
internaționale, sub culorile pri
mei echipe reprezentative a 
României. O frumoasă surpri

ză a oonstituit-o evoluția mezi
nelor finalei de opt, Roxana 
Scarlat (Progresul Buc.. 14 ar»' 
și Noeml Ionaș (Luceafărul S. 
Mare, 15 ani), ultima clasată 
pe un promițător loc 4.

Rezultatele finalei probei in
dividuale de floretă fete: Lau
ra Badea (Steaua) — Roxana 
Scarlat (Progresul Buc.) 8—2, 
Noeml Ionaș (Luceafărul S. 

Mare) — Dolores Gregoroviciu 
(C.S. Satu Mane) 8—6, Ioana 
Ionescu (Dinamo) — Haynalka 
Szabo (Luceafărul S. Mare) 
8—4, Mioara David (Tractorul 
Bv.) — Diana Borota (C.S. Sa-

Paul SLAVESCU
(Continuare tn pag. 2—3)

în „Regie",
Miercuri,

(1-0)
(0-1)
(1-D
(2-0)
(1-0)

(1-0) 
(1-0) 
(1-0)

CLASAMENTUL
1. DINAMO J 15 14 0 1 48- 7 28
2. Steaua 15 12 1 2 38- 8 25
3. Univ. Craiova 15 9 4 2 24- 9 22
4. Victoria 15 8 3 4 22-14 19
5. F.C. Bihor 15 8 0 7 32-24 16
6. F.C. Inter 15 7 2 6 25-28 16
7. F.C. Farul 15 5 5 5 23-18 15
8. Petrolul 15 6 3 6 21-18 15
9. F.C.M. Brașov 15 5 4 6 13-28 14

10. Flacăra 15 5 2 8 18-22 12
11. F.C. Olt 15 4 4 7 16-22 12
12. Sportul Studențesc 15 5 2 8 15-23 12
13. Jiul 15 5 2 8 19-28 12
14. Corvinul 15 5 1 9 14-34 11
15. „Poli* Timișoara 15 3 5 7 19-22 11
16. „U" Cluj-Napoca 15 3 5 7 13-29 11
17. S.C. Bacău 15 4 2 9 15-31 10
18. F.C. Argeș 15 4 1 10 11-21 9

(Citiți cronicile în pag. 2—3)

După două „bareu consecutive. C. Solomon a înscris golul... doi. 
Fazi din meciul Victoria — Corvinul. Foto: Aurel D. NEAGU

i HANDBAUSTEIE NOASTRE - DOUĂ VICTORII 
iși UN EGAL IA C.M. DIN DANEMARCA 
î (Amănunte în pag. a 4-a)
^'AWAVA^WAW/AVAVt------------- ------------------------

lănunte în pag. a 4-a) .J
VWWVWVAMAANWVWWV&



DIVIZIA A

ETAPA A 15-aHOCHEI: DETAȘAREA CLARA I
A LIDEREI IN ZIUA A DOUA I IREZISTIBILI IN

DE

în ziua a doua a celei de-a 
2-a runde a Diviziei A, prima 
grupă valorică, la hochei P® 
gheață:

STEAUA — C.SJM. DUNABEA 
GALAȚI 11—3 (3—0, 4—2, 4—1).
După cum începuse meciul, 
se părea că vom asista la un 
loc cu o „fizionomie" asemănă
toare celei din ajun: ocazii de 
ambele părți, ritm alert, mișca
re continuă pe gheață. Stellștil 
sînt cei care deschid scorul, ta 
min. 3, prin Hălăucă, dar oas
peții se arată periculoși pe con
traatac, Sersea, Cs. Csata, Mun- 
teanu, Dinu șl șt. Zaharia ra- 
tînd, pe rînd, situații favorabile. 
După primele 10—11 minute, 
bucureștenil trec însă la clrma 
jocului, Impunîndu-și, din ce în ce mai evident, superioritatea. 
In min. 14, un „șnur“ Burada — 
Popescu — Hălăucă, care îi la
să fără replică pe gălățenl, este 
finalizat de ultimul, pentru ca, 
trei minute mai tîrzlu, Gllga să 
„arunce1* pucul în plasă, după • 
•superbă acțiune personală, ta 
care a „croșetat" toată defensi
va adversă. La reluare, Hălăucă 
își înscrie încă o dată numele 
pe lista marcatorilor (4—0, min. 
22), iar în min. 25, după un 
„clinei" la mantinelă, Andrei 
recuperează pucul, pasa aces
tuia fiind deviată- rapid de Dala 
la Chiriță, care, din apropiere, 
nu... Iartă: 5-0. în minutul următor, consemnăm o penetranta 
acțiune ofensivă în doi, Sersea 
șl Gherghișan, care nu-1 las* 
nid o speranță portarului rte-

sfîr- 
mar- 

superioritate
5—1. Plnă la 
secunde mal 
in

list Stanei u: 
șl tul reprizei 
chează Dala, _  __
numerică (6—1, min. 33), Radu 
(<F—2, min. 37) ți Dragomlr (7—2, 
min. 40). In ultima «treime", 
maturitatea In Joc a campioni
lor își spune din nou cuvintul, 
el creînd multe faze in care au 
urmărit, in special... spectaco
lul. alte 4 fiind (șl) fructificate: 
Dala (3—2, min. 44), Gllga (9—2, 
min. 45), Chiriță (10—2, min. 52) 
*1 Dlmache (11—3, min. 56), pen
tru Dunărea punctînd Vargyas, 
ta min. 55. Arbitrul Em. Both, 
care a condus ajutat de D-tru 
Trandafir șl Gh. 
28+4 minute de

Lupu, a dictat 
penalizare.
Andi VILARA

VOLEI (m):
3 MECIURI, 3 VICTORII

ALE GAZDELOR
In etapa a ix-a a campiona

tului masculin al primei divizii 
de volei s-au desfășurat dumi
nică numai trei partide (Steaua 
șl Dinamo juclnd ta devans și 
cîștlgînd cu 3—o meciurile cu 
Universitatea C.F.R. Craiova șl, 
respectiv, C.S.M. Mlnaur Bala 
Mare, Iar jocul Elcond Dlnamo 
Zalău — Rapid București fiind 
amînat). Iată rezultatele: Trac
torul Brașov — Relonul Săvl- 
neștî 3—0 (8, 8, 7), Viitorul Ba
cău — Electrotehnica Bistrița 
3—0 (11, 13, 7), Calculatorul
București — C.SJW.U. Suceava 
3—1 (10, —12, 5, 6). Milne. ctteva 
amănunte.

FINALELE LA SCRIMĂ
(Urmare din vaa. 1)

to Mare) 8—6; Badea — Ionaș 
8—2. Ionescu — David 0—7; pt. 
loc. 3—4: David — Ionaș 8—2, 
PICIOR 1—2: Badea — Ionescu

La sfîrșitul etapei a doua 
din concursul spadasinilor. pe 
primele patru locuri erau G. 
Epurescu, I. Marka, V. Țone șl 
D. Iordache. Cu același tablou 
de opt. «finala finalei" a indi
cat insă următoarea ordine pe 
podiumul de premiere al Dacl- 
adei: Tibor Andrasfi (C.SJS.M.), 

Epurescu (Steaua). Că» 
«Un Veleanu (C.S.Ș. Olimpia 
Craiova), deci noul campion 
U" ani, elev al antrenorului

I
I
I
I
I

STELIȘTII 10 JUCĂTORI!

M. CIUC — 
______________ CIUC 2—6 (1—3, 
8—4, 1—1). După două reprize 
dominate clar de cel de la Sport 
Club, ultima parte a jocului a 
fost foarte echilibrată, ambele 
formații ratînd o sumedenie de 
ocazii clare de gol. Marcatori : 
Todor șl A. Szvitlak, respectiv 
Cs. Antal 2, Gereb, .Bedo, A. 
Nagy și Ballo. Arbitrii A. Ba- 
Unt — T. Szabo, A. Lengyel au 
dictat numai 0+4 minute de pe
nalizare. (V. PAȘCANU, coresp.) 

C.S.M. VIITORUL GHEOR- 
GHENI — DINAMO 5—2 (1—1. 
3—1, 1—0). Victorie pe deplin 
meritată a gazdelor, prin golu
rile iul Csikl, Benedek, Gali, 
Kedveș șl Csata, respectiv ErOs 
si Caval. Arbitri: N. Enache — 
C. Săndulescu, Cs. Fodor. (B. 
MALNAȘL coresp.)

PROGRESUL 
SPORT CLUB M.

Cs. (B.

BASCHET (E)
REZULTATE
SCONTATE

etapa a X-a la baschet fe-In —.----------------
mtain : Gaz Metan C.S.Ș. Mediaș 
— Voința București 75—90 (35—50), 
Metalul C.S.Ș. Bm. VHcea — 
Rapid C.S.Ș. 5 București 78—65 
(43—35), Metalul I.M.P.S. Salonta 
Crlșul — Sportul Studențesc 
București 51—61 (29—33), „U“
C.S.Ș. Viitorul CIuj-Napoca — 
Comerțul C.S.Ș. Sf. Gheorghe 
91—54 (55—17), Mobila C.S.Ș. Satu 
Maro — Comerțul Tg. Mureș 
64—60 (35—26), Voința Brașov — 
Olimpia București 67—63 (33—12). 
Vom reveni.

I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I
I 
I

Fr. Cziszar) și-a dozat mai bi
ne ascensiunea, atingînd «vir- 
ful" la momentul oportun, 
timp oe principalul favorit, 
purescu. a capotat tocmai 
ultimul asalt. Un traseu pe 
de surprinzător, pe atit 
spectaculos, a avut sătmârea- 
nul Marka, învingător în fața 
setecționabilului Milan.

Rezultatele finalei probei Indi
viduale de spadă f George Epu- 
reseu (Steaua) — Dan Iordache 
(C.S.S. OBmpla Cv.) 10—4, Ist
van Marka (C.S. Satu Mare) — 
Comei Milan (Progresul) 12—11, | 
Cătălin Veleanu (C.S.Ș. Olimpia I 
Cv.) — Valentin Tone (I.E.F.S.) • 
1O--S. Tlbor Andrasfi (C.S. Satu 
Mare) — Tamaș Szabo (Unlo I 
Satu Mare) 12—11 ; Epurescu — I Marka IA—8 Afirtrocfl —_ ■’

în 
E- 
in 

cit 
de

I
I
I
I

DE LA I.D.M.S. ■:
‘«’BERLINA șl BREAK se livrează

r.1* •11 dec' 1,88 înmipărătorllor care au banii depuși la i! 
00111 Pentru autoturism plnă la 31 martie 1987. '!Livrările se efectuează ta baza numărului de ordine cen- !> 

trallzat pe țară, indiferent de magazinul de înscriere după !' 
cum urmează, la magazinele: î1

BUCUREȘTI — pentru cumpărătorii cu dornicului stabU în '! 
București, Județele Giurgiu șl Teleorman ;

PITEȘTI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în Ju- !> 
dețele Argeș, Dîmbovița, Olt, Prahova, vfleea. Dolj, Gorj; !'

BRAȘOV — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabU ta Ju- ■! 
dețele Brașov, Covasna, Harghita, Mureș: ■,

BACAU — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil In ju- ! ■ 
dețele Bacău, Buzău, Neamț șl Vrancea; , ■

CLUJ — pentru cumpărătorii eu domiciliul stabil în județul < Cluj; -
IAȘI — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județele 

Botoșani, Iași, Suceava, Vaslui;
TIMIȘOARA — pentru cumpărătorii 

județele Arad, Bihor șl Timiș;
REȘIȚA — pentru cumpărătorii cu 

dețele Alba, Caraș-severln, Hunedoara,
BAIA MARE — pentru cumpărătorii_ _________ _____ ...

județele Bistrița-Năsăud, Maramureș, Satu Mare, Sălaj;
CRAIOVA — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în Ju-

- dețele Dolj șl Gorj;

I
 BRĂILA — pentru cumpărătorii eu domiciliul stabil în ju

dețele Brăila, Călărași, Constanța, Ialomița, Tulcea și Galați;

SIBIU — pentru cumpărătorii cu domiciliul stabil în județul 
Sibiu.

Livrarea autoturismului pentru cumpărătorii eu plata ta ra
te se efectuează la magazinul auto la care este arondat județul de domiciliu.

Autoturismele DACIA 500 se livrează la prezentare — Indi
ferent de data de depunere a banflor la C.E.C. pentru autotu
rismul DACIA 1300, sau ta baza cecului de depunere in cont 
pentru autoturism a contravalorii autoturismului DACIA 500 
— de către toate magazinele auto LDJW.S. din țară, indife
rent de județul de domiciliu.

Vlnzărlle se efectuează ta funcție de stocul de autoturisme 
și capacitatea zilnică de livrare a fiecărui magazin.

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

AUTOTURISME OLTCIT CLUB — plnă la 30 sept. 1989. 
AUTOTURISME DACIA 1410 SPORT — plnă la 31 decembrie 

1988.

cu domiciliul stabil In ,
domiciliul stabil In Ju- 
Mehedlnțl;
cu domiciliul stabil în

I
I
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
I
I

Meciul a început cu.„ ro
luri inversate, gazdele retră- 
gîndu-se în defensivă (cu V. 
Iorgulescu fundaș dreapta și 
M. Marian „umbra" lui Hagi), 
Iar oaspeții fixlndu-și linia de 
fund la centru, ba chiar vreo 
10 metri spre careul lui R. 
Lucescu. Așa s-a ți jucat, fără 
excepție, prima repriză, dar 
Steaua a găsit neașteptat de 
greu drumul către goL Fie că 
portarul Sportului a inter
venit inspirat (cu precădere în 
min. 32, la șutul iui D. Pe
trescu, și în min. 34, la „bom
ba" lui Rotariu, ambele devia
te în corner), fie că, pe rînd, 
au ratat Balint (min. 25 șl 31) 
și Mujnai (min. 26). în min. 
23, Steaua a înscris totuși, 
printr-o lovitură a lui Rotariu 
din afara careului, dar arbi
trul a sancționat (la semnali
zarea lui J. Grama) .„ ofsaidul 
lui Balint I Abia în min. 45, 
ba mai degrabă in prelungirea 
reprizei, Steaua și-a valori
ficat pe tabela de marcaj indis
cutabila superioritate, L DU
MITRESCU. profitînd (relua
re cu capul) de ezitarea lui R.

care a rămas .ținLucescu, 
tuit“ |

După 
fel în zi 
ra lor 
salvat, la șutul lui Țîrlea, 
stîlpul porții (min. 51) ! Cum, 
Imediat după aceea Balint a 
fost eliminat (el l-a lovit pe 
M. Popa cînd partida era în
treruptă), Sportul a crezut că 
mai poate spera, drept pentru 
care M. Popa și T. Cristea au 
părăsit «baricada", aventu- 
rîndu-se în atac. Imprudența 
va fi însă scump plătită. Pa
radoxal, mai siguri pe ei In 
„10“, chiar dezlănțuiți, campio
nii vor amenda toate erorile 
adversarului, mareînd gol 
după gol. Prin același I. DU
MITRESCU, în min. 58 (după 
o „indirectă" executată de Lă
cătuș), prin HAGI in min. 
69 (dribling prelungit și șut 
violent, cu
CĂTUȘ, în 
pasă de la 
PETRESCU 
„traseul" Hagi — 
cu — Lăcătuș). O 
care, nefiind exagerată

pauză, studenții (alt- 
slabă) au avut singu- 
zvîcnire, Lung fiind 

de

SPORTUL STUDENJESC 0
STEAUA 5 (1) |

stingul), 
min. 80 
Mujnai) 
in min.

I.

prin LA- 
(cu capul, 
și prin D. 
87 (după 
Dumitres- 
diferență 

după

Stadion Sportul Studențesc ; 
teren înghețat, acoperit cu ză
padă ; timp friguros ; spectatori
— circa 10 000. Șuturi : 7—25 (pe 
poartă : 4—16). Cornere : 6—5, Au 
marcat ; L DUMITRESCU (min. 
45 șl 58), HAGI (min. 69), LĂ
CĂTUȘ (min. 80) și D. PETRES
CU (min. 87).

SPORTUL STUD. : R. Lucescu
— V. Iorgulescu, T. CRISTEA,

~ . Ciucă — M. Marian,
Pană, I. Țîrlea, Dobre (min.

71 Olteanu) — S. Rădueanu (min. 
71 Buțerchi), Stănici.

STEAUA : Lung — D. PETRES
CU, Iovan, Negrău, Ungureanu 
(min. 71 Minea) — I. DUMITRES
CU. MUJNAI, HAGI, ROTARIU
— LĂCĂTUȘ, Balint.

A arbitrat I. Igna (Timișoara); 
la linie : J. Grama (București) șl 
B. Cațaroș (Călărași).

Cartonașe galbene : CIUCA. 
Cartonașe roșii; BALINT (min. 53).
La speranțe : 0—3 (0—0).

M. Popa, 
c. ~ "

aspectul jocului, ne scutește 
de alte comentarii.

Ovidiu IOANIJOAIA

JOC PLĂCUT, REUȘITA FARA DUBII
UNIVERSITATEA 
PETROLUL

2 (1)
0

Stadion „Central" ; teren bun ; 
timp frumos, friguros ; specta
tori — circa 17.000. Șuturi : 16—4 
(pe poartă : 7—1). Cornere : 5—0. 
Au marcat: ȘT. STOICA (mta. 7) 
șl V. MANAILA (min. 75).

UNIVERSITATEA : Crișan —
V. MANAILA, SANDOI, Gh. Po
pescu, N. Zamfir (min. 58 Nea
goe) — Cristescu, Ciurea (min. 
80 Papa). AD. POPESCU, BICA 
— ȘT. STOICA, C. Gheorghe.

PETROLUL: Liliac — D. POPA 
Pitulice, C. ștefan, Panalt — 
Mooanu, MANTA, O. Grigore 
(min. 65 Hîneu) — Greaca (min. 
73 Nuță), MANEA, Bîșcă.

A arbitrat A. Porumboiu (Vas
lui) ; la linie ; R. Petrescu (Bra
șov) șl I. Niculitov (Focșani).

Cartonașe galbene : PANAIT, 
MANAILA, BÎȘCA.

La speranțe : 2—0 (1—0).

CRAIOVA. 3 (prin telefon). 
Craiovenii au obținut o vic
torie 
luția

meritată, chiar dacă evo- 
lor nu a confirmat —

- >
ți poate era firesc după efor
tul depus — spectaculoasele 
succese din ultima vreme. Iar 
golul a venit rapid, în min. 7, 
cind ȘT. STOICA a reluat cu 
capul o centrare a Iui Mă- 
naila, ceea ce a determinat o 
stare de relaxare. Numeroasele 
acțiuni ofensive declanșate nu 
au avut, parcă, nervul nece
sar in fața unei apărări aglo
merate, bine organizată în ju
rul lui ștefan. Sigur că gaz
dele au mai avut ocazii, de 
gol, ca aceea din min. 16, cînd 
același Stoica a șutat necru
țător, prilejuindu-i lui Liliac 
un reflex salvator. Petrolul a 
încercat să „taie" ofensiva gaz- 
delor printr-un joc de pase 
care a neutralizat multe din 
acțiunile oltene.

După pauză, acțiunile ofen
sive ale echipei Iui S. Cîrțu 
se reiau dar scenariul e me
reu același, cu atît mai mult 
cu cît Stoica — singurul vîrf ! 
— se deplasează spre centru, 
nemaiputîndu-și valorifica vi
teza de pe extremă. Totuși, In

min. 65, Ciurea șutează puter
nic, prilejuindu-i lui Liliac o 
nouă intervenție salvatoare. 
Peste trei minute, Neagoe are 
și el o bună ocazie de gol. In 
replică, și ca o compensație 
pentru inteligentul joc de de
vieri al oaspeților, Manta e pe 
punctul de a înscrie, la o 
pasă prea... relaxată a lui Gică 
Popescu. în min. 74 acțiunile 
ofensive, mereu reluate, ale 
craiovenilor. primesc răsplata 
necesară prin golul lui MĂ- 
NAILA, care intră decis în te
renul... viran al oaspeților ți 
înscrie pe lingă Liliac.

A fost o victorie clară, su
gerată, de altfel, și de caseta 
tehnică. O victorie a unei su
periorități generale reale, dor 
trebuie să subliniem și remar
cabila jumătate de oră a oas
peților, după pauză, perioadă 
în care ei au renunțat la orice 
formă de joc obstrucționist, 
contribuind Ia nota spectacu
lară a întregii partide.

loan CHIRILA

I VICTORIA
I CORVINUL

SUCCES CONFORM CU REALITATEA

Stadion Victoria ; 
ța* ; timp geros ; 
circa 1500. 7poartă : 8—3). Cornere : 
marcat : CORAȘ (mia. 
SOLOMON (min. 35).

VICTORIA : Nițu — 
ȘTEFAN, MIREA, M. Pană 
Daniel, HANGANU, C. SOLO
MON (mta. 46 Fulga), Ursea — 
Țlră, CORAȘ (min. 46 Culcear).

CORVINUL : Ionlță — Bardac. 
TIRNOVEANU, Stroia, Cocan 
L PETCU, Chezan, BĂNICĂ 
(min. 82 Bozga), Bordean — U- 
leșan (min. 65 FI. Chiriță), Pos- 
tolache.

A arbitrat Al. Mustățea (Pi
tești) ; la linie : Ad. Moroianu 
(Ploiești) șl L Tonia (P. Neamț).

La speranțe : 2—0 (0—0).

teren înghe- 
spectatori — 

Șuturi : 16—6 (pe
«) n
Urau. D.

D.

MORI 
Gindind 
tăzi (ni 
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formații 
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ponent 
contribu 
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tarea g< 
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fără
Pînă în 
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tot el 1 
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juns ur 
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Coord
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Suuiioi 
ghețat 
tori — < 
(pe poai 
A mar 
(min. 21)

F.C. 7
BECHER
- J0hen 
L
Bo£b-a.

F. C. 1 
tora, BC 
Tiu — 
Stănescu 
Văsîi, Pr

A arbi 
VHcea) ; 
(Arad) ț

Cartom 
BUCICO, 
JARU.

Cartona 
(min. 85)

La spe

a
ORAD1

Meci 
unde

tuși, spre lauda celor două 
formații, a avut destule mo
mente bune, o primă repriză cu 
tempou susținut, cu faze 
de poartă, sigur cele mai mul
te la cea hunedoreană. 
toria, în calitate de 
dă, dar ți superioară partene
rei, a început în forță ți a 
luat conducerea destul de 
repede.
lansat pe Hanganu, 
pe post 
stingă, 
CORAȘ 
Înscris 
«transversală", 
pol, 
ale 
cît îi 
(deși 
două 
Uleșan
(min. 15 și, respectiv, 30). Iar 
în min. 35 am văzut un gol 
cum rar se întîniplă : Ia un 
corner de pe stingă, Coraș a 
reluat, cu capul, în „transver
sală", mingea, revenită, a 
fost șutată de Ursu (de la 3 
m) in stîlpul din stingă, 
ca apoi să o reia C. SOLO-

Tic- 
gaz-

conducerea _____
în min. 6, Ursea l-a 

i, acesta, de 
de clasică extremă 

centrat impecabil, 
reluat, cu capul, ți a 
spectaculos, sub 

Am notat, a- 
două frumoase acțiuni 
oaspeților, mai buni de- 
văzusem la Constanța 

au venit fără Gabor, cu 
cartonașe galbene), dar 

și Petcu au ratat

a 
a

MON și să înscrie din apro
piere (de unde ofsaid Ia două 
reveniri din bară, cu „poziție 
cîștigată", cum susțineau u- 
nii străini de regulament ?).

După pauză, gazdele au In
trat pe teren fără cei doi au
tori ai golurilor și acest lucru 
s-a simțit, pentru că Înlocui
torii, Fulga — prea îndrăgos
tit de balon și driblinguri pre
lungite — și Culcear — risi
pitor de mari ocazii (min. 57, 
62 și 77, de pildă); n-au fost 
la înălțime. Au mai existat 
și alte situații de gol : in min. 
67, cînd Bănică a trimis o 
„ghiulea" de Ia 40 m, însă 
Nițu a scos spectaculos în cor
ner ; în min. 75, cînd Chirițâ 
s-a aflat singur la 6 m, însă 
D. Daniel a pus un picior sal
vator !

Așadar,
al Victoriei, 
centrali mereu 
buni dispeceri 
sea în prima 
cu o evoluție i 
nerei echipe

ex 
F. 
->re 
ea 

adversar
renul în, 
permis 
combinaț: 
în ciuda 
gazdele ; 
primei r 
iul, creir 
gol, ce 
să înche 
avantaj 
scor. j 
chide chi 
n fază c

un

Constantin ALEXE

Extragerea a n-a: 34
7 31 41 35

Extragerea a Hl-a: 5
42 33 45 39

FAZA I, Extragerea I:
9 5 26 4 34

NUMERELE EXTRASE 
LA TRAGEREA 
EXCEPȚIONALA 
PRONOEXPRES 

DIN 3 DECEMBRIE 1989

SERIA

DE STAT LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ

2023 17

3639 17

17
2 

X
2

1.
2. 
X

Ascoli 
Avellino 
Pisa 

Messina 
Cagliari

31-14
de ctțtiguri:Fond total

2.777.445 lei, din care 129.262 
leL report la categoria L

REZULTATELE CONCURSULUI 
PRONOSPORT 

DIN 3 DECEMBRIE 1989
Cesena — Internazionale 
Cremonese — Juventus 
Fiorentina — Roma

•

Decor de iarnă și pe stadio
nul Victoria și, în ciuda efor
turilor depuse de gospodarii 
frumoasei baze, terenul era în
ghețat, cu porțiuni de adevă
rat patinoar. Deci, în condiții 
grele de joc, un meci care, to-

succes lejer 
cu doi fundași 
la post, cu doi 

l (Coraș și Ur- 
parte), dar și 

mai bună a ti- 
hunedorene.

ADMINISTRAȚIA
FAZA a n-a, Extragerea a TV-a:
17 7 6 21 45 35
Extragerea a V-a: 17 16 7 1 5 34
Extragerea a Vl-a: 31 27 33 16 
13 20

Fond total de clțtiguri: 
924.340 lei.

4.
5.
6.
7.
8.
9.

10. 
ÎL 
12.
13.

Genoa — Verona 
Lazio — Bari
Lecce — Sampdoria 
Milan — Bologna 
Napoli — Atalanta 
Udinese —
Barletta —
Cosenza —
Padova —
Pescara —

VIITORU 
VICTORIA 
Pavel (mi 
cectiv Ian 

-'in. 64).
tXJto . X 

PAȘCANI 
(min. 44 -

CEAHLA 
— PRAHO 
0—<J.

CJ5. BO 
GALAȚI : 
(min. 79), 
20) și An

OLIMPIA 
F.C.M. 1 
1—0 (0-0)

SIRETUI 
NA ClMP 
Niță (min 
pectiv Tal

UNIREA 
REA FOC 
gustin (m 
(min. 50).



ÎN REPRIZA SECUNDA
rin telefon), 
sării de as- 
numesc Sa- 
lacăra, pru- 
haina unei 

deplasare, 
le și nă- 
vreunul din 

idean, foarte 
:i. De altfel, 
Wraalacurilc 

«■ marcaj a- 
min. 10, ți 

re: centra- 
a lui Jercă- 
■ază inter- 
inscrie lingă 
t al porții 
:i, invitată 
3 va face cu 
i, dar Tene 
ui lui Sabău 
te numai un 

Lupu. Date 
e joc, Klein 
im fi tentați 
lincilea com- 
ediane, cu o 
nată la faza 
flați in căti- 
irii, dinamo- 
e in min. 32, 
ează năpraz- 
mativ 20 m. 
entru Tene. 
imelor 45 de 
i nota inter- 
oi portari : 
la șutul lui 
m, după ce 

legajare sim- 
in. 40 — a- 
0 m de bu- 
irunderea lui

•eprizei se-

FLACARA 
DINAMO

Stadion Flacăra ; teren Înghe
țat ; timp Însorit, dar friguros ; 
spectatori — circa 4000. șuturi : 
11—23 (pe poartă : 5—9). Cornere; 
4—9. Au marcat : LALA (min. 
10), respectiv DOBOȘ (min. 32) 
șl SABAU (min. 70).

FLACĂRA : Tene — Zare (min. 
79 Glăvan), BELDIE, Butulei, 
Balaur — Jercălău, D. Sava (miin. 
84 Laiș), Dragnea, Timiș — VAI- 
DRAN, Lala.

DINAMO : Slelea — Mcszaroș 
(min. 70 Jelea), DOBOȘ, Ad. Ma
tei, KLEIN — SABAU, Lupescu, 
LUPU, Timofte I — C. Zamfir, 
Răducioiu (min. 51 Slave).

A arbitrat D. Buciumau (Ti
mișoara) ; la linie : L Velea 
(Craiova) și I. Vereș (Sf. 
Gheorghe).

Cartonașe galbene : STELEA, 
SABAU.

La speranțe : 2—3 (0—1).

cunde aveau să se înscrie pe 
aceleași date, cu specificația 
Insă că superioritatea li
derului este, o'dată cu scurge
rea ipinutelor, tot mai e- 
videnta. După ce, în min. 51, 
Klein șutează afară de la 
18 m, Tene are două excelen
te intervenții, în min. 55. 
la șuturile succesive ale lui C. 
Zamfir și Lupescu, și min. 66 
— la reluarea lui Sabău. Va fi 
însă învins, în min. 70, cînd 
centrarea Iui Timofte I, de 
pe dreapta, este reluată plasat, 
cu latul, din 8 m, de SABAU.

Mihai CIUCA

DAR ABSOLUT MERITAT

CONSTĂNȚENII -
CONSTANȚA, 3 (prin tele

fon). Spre satisfacția publicu
lui, cele două echipe au oferit 
un joc deosebit de plăcut, di
namic și cursiv, Intr-o excelen
tă vervă, constănțenii au avtt 
in marea majoritate a timpului 
inițiativa in joc, au dominat 
teritorial, dar și clujenii au dat 
— mai mult In prima repriză — 
o bună replică, jucînd deschis. 
Spre deosebire însă de echipa 
oaspete, ale cărei acțiuni ofen
sive au fost destrămate în 
preajma careului advers, ea ne
reușind în prima jumătate e 
meciului să-și creeze vreo oca
zie dară de gol, formația loca
lă a beneficiat de cîteva mari 
situații favorabile. Pe una din
tre ele a șl fructificat-o, in 
min. 31, cînd CAMUI a execu
tat Impecabil o lovitură liberă 
de Ia aproximativ 20 m., min
gea ducindu-se în plasă, fără 
ca portarul Caval, care alune
case, să mai poată interveni, 
înaintea aoestui gol din faza 
fixă, gazdele mai avuseseră 
alte două excelente ocazii de a 
deschide scorul. însă Cavai a 
parat excepțional în min. 6, la 
pătrunderea și șutul lui M. Po
pa din marginea careului mic, 
iar în min. 17 Funda a șutat 
slab dintr-o poziție ideală.

După pauză, presiunea la 
poarta clujenilor a crescut și 
mai mult. Farul atacînd une
ori în trombă și creînd faze 
de mare spectacol. In consecin
ță, scorul a luat proporții. A 
marcat mai iutii (min. 63) G. 
MIHAI, care a reluat din a- 
propiere, în plasă, mingea res
pinsă de Caval la șutul lui M. 
Popa. A venit apoi rîndul Iui 
TĂTĂRAN (min. 70) să plase
ze cu capul mingea centrată 
de fundașul Dumitru. Șase mi
nute mal tirziu, am fost mar-

ÎN MARE VERVĂ
If.C. FARUL A (1)
I „U" CLUJ-NAPOCA 0

Stadion „i Mal“; teren înghe
țat ; timp friguros ; spectatori
— circa 9.000. Șuturi : 15—4 (pe
poartă : 10—1). Cornere : 11—2.
Au marcat : CAMUI (min. 31), 
G. MIHAI (min. 63), TÂTARAN 
(min. 70), MUSTACĂ (min.- 76).

F. C. FARUL : Anton — M. 
Dumitru, Popovici, TĂTARAN, 
CAMUI — MUSTACĂ, Tufan 
(min. 74 Butoiu). Bîrboră, G. 
MIHAI (min. 74 Oprea) — FUN
DA, M. POPA.

„U“ CLUJ-NAPOCA : Cavai — 
Gherman, NEAMȚU, Jenei, Gydrfi
— Zanc (min. 71 M. Muntean), 
Sudu, Movilă (min. 58 R. Sabo), 
BACOȘ — Oadar. Blro.

A arbitrat I. Coț (Ploiești) ; la 
linie : C. Gheorghe (Suceava) și 
Gh. Vodă (P. Neamț).

Cartonașe galbene : TĂTĂRAN, 
sucru.

La speranțe : 7—0 (5—0).

toril celui mai frumos gol al 
partidei, opera tînărului MUS- 
TACĂ. Acesta a șutat ia poar
ta clujenilor, Cavai a respins, 
a șutat M. Popa, a respins Ba- 
coș și — aflat pe fază, MUS- 
TACĂ a reluat prompt m’ngea, 
eu capul, de această dată în 
plasă. Constănțenii au mai ra
tat alte ocazii, prin Birbora 
(min. 47 și 73) și Funda (min. 
68), In timp ce și clujenii au 
avut în această repriză două 
bune ocazii de a marca golul 
de onoare, in min. 66, prin Bi
ro (Tătăran a scos mingea de 
pe linia porții), și în min. 83. 
prin Muntean, oare l-a driblat 
și pe portarul Anton, dar a in
trat apoi intr-un unghi mprt.

Constantin FIRĂNESCU

„REMIZA"
BACal, 3 hciefon). Se

știe foarte bine cit de apăsă
toare este situația unei echipe 
aflată în postura de „lanter
nă". Vădit împovărată, for
mația locală a încercat să se 
debaraseze, pornind avîntată 
încă din start, graba de â des
chide scorul fiind susținută de 
șutul lui Tismănaru, din se
cunda 20. Menținîndu-se frec
vent pe poziții avansate, bă
căuanii nu reușesc însă să 
spargă barajul Jiului, bine or
ganizat, dar și favorizat de de
sele inexactități ale. băcăua
nilor In fazele de finalizare, 
mult mai periculoase dove- 
dindu-se a fi raidurile lui 
Lasconi și Henzel. Mijlocașul 
Tismănaru apare însă din nou 
în prim-plan cu două mari 
ocazii, în min. 15 și 22, în am
bele cazuri el neputînd să-1 
învingă, din marginea careului 
mic, pe Ghițan. Situație ase
mănătoare, și din... penalty (la 
faultul lui Sedecaru asupra 
lui Hodină în min. 33), Ghi
țan „ghicind" partea la execu
ția lui Burleanu și, respingînd 
la același jucător, care reia 
peste bară ! In min. 40, ȘOI- 
MAN va întrerupe, totuși, 
suita ratărilor, fructificind 
centrarea lui Andrieș, benefi
ciind insă și de „luftul" Iui B. 
Popescu.

La reluare, Jiul iese Ia joc 
și, In min. 48, Bîcu este foar
te aproape de primul gol 
petroșenean în deplasare, dar 
sare în contratimp la foarte 
buna centrare a lui Henzel. O 
neglijentă pasă a lui Fîșic 
este interceptată în min. 56 de 
Lasconi care intră în careu, unde 
este împiedicat de portarul 
Popa, dar arbitrul nu acordă 
penalty-ul care se impunea, 
jocul se menține echilibrat,

A FOST APROAPE

IS.C. BACĂU 
JIUL

Stadion „23 Aug tsf ; teren 
bun ; timp însorit, dar rece ; 
spectatori — circa 7000. Șuturi : 
14—4 (pe poartă 7—3). Cornere : 
9—4. Au marcat : ȘOIMAN (min. 
40), ANDRIEȘ (min. 87 — din 
penalty), respectiv B1CU (min. 72).

S. C. BACĂU: Gh. Popa — AN
DRIEȘ, Gh. Munteanu, Fîșic, Pe- 
noff — Burleanu, G. Radu, Tis
mănaru (min. 68 Borcea) — ȘOI
MAN, Scîntele, HODINA (min. 78 
Conduraehe).

JIUL : Ghițan — Udrică, Sede
caru, Mlhăllă, B. Popescu — M. 
Cristea. BÎCU, VARGA, Cea- 
euste (min. 60 Moromete) — 
Henzel (min. 75 Păuna), LAS
CONI.

A arbitrat Fl. Popescu (Plo
iești) ; la linie : C. Corocan (Re
șița) șl Al. Rolea (București).

Cartonașe galbene : UDRICĂ. 
BURLEANU, PENOFF.

La speranțe : 3—0 (2—0).• ...—
tabela de marcaj fiind in con
sens in min. 72, cînd BlCU 
(care, cu un minut înainte, e- 
zitase la o pasă ideală a lui 
Varga) înscrie din apro
piere, finalizind centraret lui 
Lasconi. Momente dificile 
pentru băcăuani. Ei încearcă 
redresarea, se aruncă în atac, 
izbutind golul ’■ictoriei în min. 
87 : Ghițan respinge de
fectuos o minge aeriană, Bur
leanu trimite cu capul pre 
poartă, Mihăilă comite henț 
și ANDRIEȘ transformă lovi
tura de Ia 11 m. Un succes in 
extremis, dar trebuie spus 
că Jiul a fost aproape de o 
„remiză", pe care ar fi meri
tat-o.

Adrian VASILESCU

1 (1) I
J_J

or ; teren ln- 
Lros ; specta- 
Șuturi ; 12—4 

ornere : 12—4. 
SSENBACHER

— WEISSEN- 
3ISZOț:, Baba 
îreșJ? . TER-

Ov. * Lazăr,

Vasile — Co
rn. LAUREN- 
picu (min. 81

Mărgărit — 
. 78 Dobrotă); 
linescu (Rm.

D. Ologeanu 
(Suceava).

e: BOLBA,
3ACHER, MA-

MAJARU

I (0-0).

rin telefon), 
iisputat aici, 
i-a mai prins 
i r 'rivește 
pr. ;at, un 
fiindd-i te- 

ire nu l-a 
șoare acele 
culoase. Dar, 
impediment, 

ai tot timpul 
eîrma jocu- 

ie situații de 
utut permite 
l act tu un 
pe tabela de 

putea des- 
a. 3, clnd, la 
urențiu a a-

cordat corner. A executat 
Weissenbacher, balonul a fost 
reluat de Cheregi șl harnicul 
fundaș stînga sibian (Lauren- 
țiu) a scos de pe linia por
ții ! După două minute, Ter- 
heș, intercalat din linia a 
doua, a țîșnit singur spre 
poartă, l-a driblat și pe M. 
Vasile. dar, intrat Intr-un 
unghi prea închis, a trimis în 
plasa laterală, risipind cea 
mai mare ocazie de gol.

Inter se apără ,om la om" 
pe tot terenul, mai și contra
atacă periculos, fără să poată 
însă evita deschiderea sco
rului, din min. 25 : Bucur a 
făcut henț la 17 m., late
ral stingă, a executat Ov. La
zăr și WEISSENBACHER s-a 
înălțat spectaculos, înscriind 
cu capul in colțul lung.

Meciul se încinge, apar din 
nou minute grele pentru oas
peți (min. 29, 31, 42, 43) cu 
cornere și ratări ale echipei 
locale. La reluare, jocul e tot 
atît de îndîrjit, ceva mal echi
librat, însă cu faze încîlcite și 
cu destule decizii curioase ale 
arbitrului de centru, ceea ce a 
creat o stare de nervozitate 
pe teren. Din această repriză 
reținem „volcul" lui Predatu 
peste transversală (min. 61), 
„bîlbîiala" portarului Jipa, 
rezolvată salvator de Wei
ssenbacher (69), ratarea lui 
Bolba (min. 78) și eliminarea 
lui Majaru (min. 85), pentru un 
fault violent asupra Iul Mu- 
reșan (sibianul mai primise un 
cartonaș galben). Victorie la 
limită, dar absolut meritată, 
după un joc cu un final în care 
F. C. Inter a forțat egalarea.

Stelion TRANDAFIRESCU

SCOR ALB CA
F.C.M. BRASOV 
„POLI" TIMIȘOARA

Stadion „Municipal- ; teren În
ghețat ; timp închis, rece ; spec
tatori — circa 2500. Șuturi : 7—3 
(pe poartă 3—2). Cornere : 7—1.

F.C.M. : Șanta — Comănescu 
(min. 62 Andrași I), E. Moldovan. 
PATRU, Ghergu — Drăgan. Ne- 
delcearu (min. 73 Nicoară), Man- 
dooa, Caciureac — Barbu, SE- 
LIMEȘI.

„POLI" : ALMAȘAN — C. VAR
GA. Ionuț, CRĂCIUN, Stolcov — 
CHINA. Olosutean, Timofte II. 
Vlaicu (min. 67 Bungău) — Trâis- 
taru (min. 89 N. Mănăilă). Cașuba.

A arbitrat P. Seceleanu (Bucu
rești) ; la linie : M. Axente (A- 
rad) șl M. Ștelăoolu (Tg. J»u).

Cartonașe galbene : BARBU.
BUNGĂU.

La speranțe : 2—1 (1—0).
•

BRAȘOV, 3 (prin telefon). 
Intr-un decor autentic de Iar
nă, ne un teren înghețat, care, 
firesc, a reprezentat un serios 
handicap pentru jucători, par
tida de la Brașov a avut foar
te puține virtuți spectaculare. 
Brașovenii, e drept, nu contro
lat o bună parte din timp In 
tllnirea, dar nu nu reușit sS 
străpungă decît in două—trei 
rfnduri defensiva adversă, Iar 
atunci rfnd au făcut-o e-a o- 
pus portarul Almășan. Prima 
ocazie ceva mai clară s-a de-

SI... DECORUL9
rulat în min. 10, cînd Caciu- 
reac, bine angajat, a ajuns la 
marginea careului, a șutat pu
ternic pe jos, dar portarul ti
mișorean a respins de la colț 
In min. 14, Drăgan a expediat 
balonul de la 20 m și tot Al
mășan s-a opus șutului. Mare 
ocazie în min. 23, clnd balonul 
centrat de Barbu l-a găsit tv 
Caciureac singur la 4 m, dar 
acesta a luftat. Ca o Imagine 
a desfășurării jocului, să men
ționăm că primul corner al 
meciului a fost executat abia 
în min. 43, la poarta oaspe
ților.

La reluare, localnicii încep 
cu mai mult aplomb si clari
tate. Obțin două lovituri de 
colț consecutive în min. 46, la 
ultima Pătru, dintr-o bună po
ziție, șutează imprecis. La 
poarta cealaltă, în min. 51, 
centrarea cu efect a lui China 
este respinsă de Șanta și peri
colul este înlăturat. După o 
lovitură liberă executată de Bar
bu, In min. 53, peste „transversa
lă", un contraatac timișorean 
(min. 56) este irosit de Cașuba. 
Șanta se opune, în min. 70, 
la șutul lui China, pentru ea 
finalul partidei să-i găsească 
pe brașoveni în jumătatea de 
teren adversă, dar golul mult 
dorit nu vine, Caciureac (min. 
74) și Drăgan (min. 80) irosind 
ultimele speranțe Intr-o victo
rie. Apoi, In min. 81, la un 
șut din „voleu" al lui Varga, de 
la 25 m, Șanta apără cu sigu
ranță.

Gheorghe NERTEA

IN FINE, DOUA PUNCTE!
I F.C. OLT 
| F.C. ARGEȘ

Stadion Viitorul ; teren bun ; 
timp rece ; spectatori — circa 
4000. Șuturi : 12—8 (pe poartă :
3—2). Cornere : 3—6. Au marcat: 
EFTIMIE (min. 12), CIREAȘĂ 
(min. 52). respectiv BANUȚA 
(min. 70).

F. C. OLT : Gherasim — RUSE, 
Mihail, CIREAȘĂ, Ciobanu — 
Moraru, Pistol (min. 85 Ene), 
V. Popa, EFTIMIE — Dudan 
(min. 76 Gruia), Ad. Georgescu.

F. C. ARGEȘ : Speriatu — 
EDUARD, STANCU, D. Plrvu, 
Tănase — Ignat, M. Stoica (min. 
95 Vlâdolu), Priseceanu, BĂNU- 
TA — Dican, Grigoriu.

A arbitrat M. Salomir (Cluj- 
Napoca) ; la linie : M. Ivăncescu 
(Brașov) și Al. Renghel (Vaslui),

Cartonașe galbene : IGNAT, 
CIOBANU. V. POPA.

La speranțe : 1—0 (1—9).
•......... ii...........

SCORNICEȘTI, 3 (prin tele
fon). Joc relativ echilibrat, 
lncrîncenat, cu asprimi stă- 
pînite eu greu. Poate că gaz
dele și-ar fi concretizat mai 
limpede dominarea terito
rială și numeroasele ocazii 
create, dacă oamenii lor 
de gol, Pena și Șuvagău, n-ar 
fi privit meciul de pe margine 
(ambii accidentați). Nu In- 
tîmplător, în aceste condiții, 
golurile unei victorii preți
oase și îndelung tinjite (F. C. 
Olt acumulase abia un punct 
în ultimele 4 etape) au fost 
marcate de doi destoinici Jucă

tori din liniile din spate care 
au suplinit, astfel, șovăielile 
unei înaintări improvizate. 
Primul dintre aceste goluri 
(superb), a fost marcat de 
EFTIMIE (min. 12) cu un șut 
imparabil, ia „vinclu", de la 22 
m, dintre acelea pe care parcă 
și portarii bătuți sint tentați 
să le aplaude. Cel de al doi
lea (min. 52) a fost „lucrat" 
de Pistol, care a centrat exact 
la o lovitură liberă, și inscris. 
cu capul, de CIREAȘĂ, care a 
intuit de minune intenția coe
chipierului său. între aces
te goluri, ratări rarisime în 
contul lui Dudan, o extremă 
evident neacomodată cu ri
gorile adevăratului „vîrf", dar 
și două intervenții salutare ale 
lui Gherasim (în min. 30 și 37, 
la acțiunile lui Dican și M. 
Stoica).

Se părea că jocul curge spre 
• victorie comodă a gazdelor, 
dar iată eă, in min. 70, o min
ge respinsă de Gherasim se 
intilnește în mijlocul careului 
de 16 m cu BĂNUȚĂ, care nu 
iartă ocazia. Galeria piteș- 
teană răsare și ea, oaspeții for
țează, devin mai insistent!. Iși 
suplimentează numeric atacul 
și F. C. Olt se întoarce în 
propria treime, pentru a men
ține o diferență minimă de 
scor, mereu amenințată. Bi
ciuită de pe margine de antre
norul C Dinu, echipa gazdă, 
clătinată o clipă, se grupează 
calm și rezistă, obținînd o vic
torie muncită și meritată.

Ion CUPEN

ă etapa a 16-a a Diviziei B DOAR GLORIA BISTRIȚA S-A DISTANȚAT
------------------------------------------- SERIA A Il-a ------------------------------------ SERIA A IH-a------------------------------- ----
I — ARIPILE 
r 1—2 (1—1): 
autogol), res-
16) și Ghldu

A.f.r.
—0): Mațcu
m).

RA NEAMȚ 
.U. PLOIEȘTI

C.S.M. SUCEAVA — STEAUA 
MIZIL 2—0 (2—0): Breniuc (min. 
10) și Picătureanu (min. 23).

FORESTA FĂLTICENI — PO
LITEHNICA IAȘI 3—2 (0—0) : Lin- 
chenstein (min. 46), Mihăilă 
(min. 59) și Băjenaru (min. 88). 
respectiv Constantin (min. 56) și 
Văsîi (min. 81).

Relatări de la: M. Florea, C. 
Necula, C. Rusu, Th. ungurea- 
nu, T. Budescu, C. Enea, I. Ma
tei, I. Mindrescu șl D. Crăciun.

— OȚELUL 
I: P. sandu 

Ralea (min. 
i. 80).

SĂRAT — 
UL BRĂILA 
ă (min. 78).
NI — POIĂ- 

(1—0): Cr.
n 11 m), res- 

1. 56).
:iA — UNI- 
0 (1—0): Au- 1 Șt. Petcu

L PROG, BR. 16 11 1 4 36- 8 23
2. Oțelul 16 11 0 5 29-12 22
3. Gl. Buzău 16 9 2 5 29-18 20
4. Fores ta 16 10 0 6 24-26 20
5. C.S.M. Sv. 16 8 2 6 21-17 18
6. Olimpia 16 6 5 5 19-16 17
7. Politehnica 16 7 2 7 25-25 16
8. Aripile Bc. 16 7 2 7 18-19 16
9. Unirea F. 16 7 2 7 15-17 16

10. Steaua Mizil 16 7 2 7 17-19 16
11. Șiretul 16 6 4 6 12-17 16
12. C.S. Botoșani 16 6 2 8 21-21 14
13. Poiana 16 5 4 7 11-23 14
14. Viitorul 16 6 1 9 22-27 13
15. Unirea SI. 16 6 1 9 22-24 13
16. Ceahlăul 16 3 6 7 11-19 12
17. CFR Pașcani 16 6 0 10 13-20 12
18. Prahova 16 3 4 9 11-28 10

CHIMIA RM. VlLCEA — F.C.M. 
CARACAL 3—1 (3—1) : M. Ni-
colăe (min. 15 — din 11 m), Ve- 
rigeanu (min. 38) șl Albu (min. 
43), respectiv Dicuț (min. 42).

PANDURII TG. JIU — 
LM.A.S.A. SF. GHEORGHE 0—05

MECANICA FINA BUCUREȘTI
— METALUL MIJA 3—0 (3—0): 
Strizu (min. 26 și 35) *1 Gnda 
(min. 42).

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
MINERUL MOTRU 2—0 (0—0):
Dărăban (min. 65 șl 88).

SPORTUL „30 DECEMBRIE- — 
GAZ METAN MEDIAȘ 2—0 
(1—0): D. Dumitrescu (min. îl) 
și Trîmbițaș (min. 77).

A.S. DROBETA TR. SEVERIN
— I.C.I.M. BRAȘOV 2—0 (1—0) :
Palea (min. 45) șl David (min. 
68 — din 11 m).

TRACTORUL BRAȘOV — ME
TALURGISTUL SLATINA 3—0 
(2—0): Folbert (min. 9), Hlntea 
(min. 39) și Cîmpean (min. 46).

UNIREA ALBA IULIA — C.S. 
TIRGOVIȘTE 6—0 (4—0): Mitracu 
(min. 18 și 28), I. Popa (min. 
38 șl 41) șl Nechimiș (min. 65 
$1 90).

CONSTRUCTORUL CRAIOVA — 
RAPID BUCUREȘTI 1—1 (1—0) :
Șt. Florea (min. 13), respectiv 
Goanță (min. 46).

Relatări de la: D.. Roșianu, 1D.
Bălol, A. Soare , N. Ș tefan, P.
Radu, M. Focșia» C. Gruia, I.
Anghelina și T. Ștefănescu.

1. RAPID 15 11 2 2 30-10 24
2. A.S. Drobeta 16 9 3 4 27-18 21
3. Pandurii 16 7 6 3 20-13 20
4. Unirea A.I. 16 8 2 6 33-25 18
5. Autobuzul 16 7 4 5 22-23 18
0. Mec. Fină 16 7 3 6 34-14 177. LM.A.S.A. 16 7 3 6 24-25 17
8. FCM Caracal 15 7 2 6 22-20 16
9. I.C.I.M. Bv. 16 7 2 7 18-16 16

10. Chimia 16 6 3 7 23-21 15
11. Tractorul 16 7 1 8 25-22 15
12. Met. Mija 16 6 2 8 20-27 14
13. Sp. „30 Dec.“ 16 5 4 7 13-20 14
14. Min. Motru 16 7 0 9 13-22 14
15. Constructorul 16 3 7 6 17-33 13
10. C.S. T-viște 16 4 4 8 17-32 12
17. Metalurgistul 16 5 1 10 19-30 11
18. Gaz Metan 16 5 1 10 14-20 11

GLORIA REȘIȚA — METALUL 
BOCȘA 3—1 (1—1): Croitoru
(min. 23), Zsizsik (min. 73) ți 
Marcu (min. 83), respectiv Con- 
stantincscu (min. 20).

ELECTROMUREȘ TG. MUREȘ
— CHIMICA T1RNĂVENI 0—0.

MUREȘUL EXPLORĂRI DEVA
— A.S.A. TG. MUREȘ 3—0 (1—0) : 
G. Badea (min. 23 și 76) șl Șzi- 
dorah (min. 57).

VAGONUL ARAD — C.F.R- 
TIMIȘOARA 6—1 (3—0): Teodo-
rescu (min. 8 și 48), Salka (min. 
21), Rad (min. 41 și 64) ți Blaj 
(min. 90), respectiv Banu (min. 
85).

ARMATURA ZALĂU — OLIM
PIA I.U.M. SATU MARE 1—1 
(1—0): Păscuță (min. 37), res
pectiv Palcsa (min. 86).

SOMEȘUL SATU MARE — 
STRUNGUL ARAD 2—0 (0—0):
Krassai (min. 56 — din 11 m) țl 
Szekely (min. 84).

STEAUA C.F.R. CLUJ-NAPO
CA — GLORIA BISTRIȚA 2—3 
(0—1): Popescu (min. 88 șl 90 — 
ultimul din 11 m), respectiv Pîr- 
vu (min. îl), D. zamfir (min. 
47) ți Soare (min. 85).

* F.C. MARAMUREȘ _ C.S.M. 
REȘIȚA 3—0 (0—0): Vase (min.
64 — din . 11 m șl 70) șl Azoițel 
(min. 76).

Meciul A.S.A. PROGRESUL TI
MIȘOARA — U.T. ARAD nu s-a 
disputat. .

Relatări de la: P. Fuchs, Gh. 
Botczan, 1. Simion, O. Berbeca- 
ru, N. Danciu, Șt. Vida. i. Les-
puc, A. Crișan și C. Crețu.
1. GLORIA B-ȚA 16 9 6 1 38-15 242. C.S.M. Reșița 16 8 3 5 23-17 19
3. FC Maramureș 16 7 4 5 22- 9 18
4. C.F.R. Tim. 16 8 2 6 21-23 18
5. Olimpia S.M. 16 8 2 6 20-22 18
6. U.T.A. 15 8 1 6 25-24 17
7. A.S.A. Progr. 15 6 5 4 17-17 17
8. Chimica 16 7 3 6 17-19 17
9. Strungul 16 6 4 6 18-16 16

10. Armătura 16 6 4 6 20-25 16
11. Vagonul 16 6 3 7 28-23 15
12. Someșul 16 6 2 8 20-23 14
13. Met. Bocșa 16 5 3 8 16-20 13
14. Electromureș 16 5 3 8 21-30 13
15. Mureșul 16 4 5 7 20-33 13
16. Gl. Reșița 16 5 2 9 17-19 12
17. A.S.A. Tg. M> 16 5 4 7 20-20 12
18. Steaua C.F.R. 16 3 6 7 12-20 12

0 Echipă penalizată CU 2 P.



La polo, campioana se desprinde

DINAMU - PROCENTAJ MAXIM CU RAPID, 
STEAUA-DUBLĂ UNGERE EA ORADEA
Rezultatele înregistrate ta cea de a 12-a etapă dublă la 

polo fac ca avansul liderei să se mărească, el devenind acum 
de 11 puncte I Dinamo s-a impus ta ambele Intîlniri cu Rapid, 
a obținut ieri a 24-a victorie consecutivă ta actuala ediție ți 
are 43 p, în vreme ce Steaua, învinsă ta cele două meciuri 
de la Oradea, a rămas cu 37 p, de ea apropiindu-se Crișul, 
cu 31 p ți o (dublă) restanță...

C. M. de calificare pentru grupa A la handbal feminin

ECHIPA ROMÂNIEI A PROMOVAT IN SERIA SEMIFINALĂ
DINAMO a trecut, așadar, cu 

dezinvoltură de „dubla* cu 
RAPID; 12—9 (3—1. 0-0, 4—4, 
5—4) și 11—9 (3—2, 0—0, 5—1. 
3—6). Așteptate cu interesul 
cuvenit, cel puțin grație tra
diției, derbyurilor, partidele 
au semănat între ele, chiar 
dacă nu tocmai ca două pi
cături din apa atît de primi
toare, de astă-dată, a Bazinu
lui Floreasca. Cam la fel s-an 
desfășurat, spre pildă, prime
le două reprize — sub semnul 
unui anume echilibru, eu 
multe ratări dar ți cu multe 
intervenții oportune ale por
tarilor Simion (sîmbătă), Diaco- 
bu, respectiv feroviarul B. 
Creții, ultimul schimbat Insă, 
de fiecare dată, la a doua 
pauză... Apoi, ta ambele ea- 
euri, elevii lui Dinu Popesc® 
ți-au asigurat un avana con
fortabil, agresiva lor apărare 
ținindu-i departe de poartă pe 
Minerii giuleșțeni, dinamovta- 
tti mai avînd și un plus de 
exactitate Ia finalizare. Pen
tru ca în ultimele minute ele 
meciurilor Rapidul să revină 
ți să mai „strîngă" rezultatele.

Sîmbătă, campioana s-a »- 
flat mereu în avantaj, ajuns 
la patru puncte, 5—1, ta mta. 
16:14, diferență „repetată* ta 
alte trei rînduri, 9—5, 10—4, 
11—7. Am notat cîteva goluri 
reușite prin execuții de efect, 
semnate de Olaru, V. Șerban, 
Ș. Popcscu, Fărtăiș, Hagiu, M. 
Ștefănescu, aceștia doi din ur
mă realizînd cîte un hat-trick. 
Jocul de a doua zi a Început 
cu un șut ta bară, apoi eu 
altul... identic, la lovitura de 
la 4 m executată de Hagiu. 
Golgeterul poloului nostru s-a 
revanșat. repede deschiztad 
scorul (min. 2:22), dar M. Ște
fănescu a egalat (3:12) pe con
traatac, iar Dingu, printr-o 
reluare fulgerătoare, a adus 
tntîia oară — în două întîl- 
niri... — Rapidul Ia conducere 
(4:00). Tot Hagiu a făcut 2-*-J 
(512), E. Ionescu răstumlnd 
rezultatul (5:50), neschimbat ta 
al doilea „sfert* — patru ba
re ! —, modificat de același
Dingu (14:40), printr-un șut 
violent. De la 3—3 avea să 
fie,,. 9—3 în favoarea liderului, 
Ș. Popescu, Totolici și Olaru

COMPETIȚIILE CONTINENTALE DE VOLEI
Cupa C. E. V.:

PE TEREN
BAIA MARE, 3 (prin tele- 

tan). Sala „Dacia* din localita
te a găzduit din nou o întâlnire 
ta cadrul Cupei Confederației 
Europene de Volei, ta care ♦- 
ehipa masculină C.S.M. Mlnaur 
a primit replica lui TSV Berli- 
sol Occidental. De data aceas
ta. însă, spectatorii prezenți ta 
număr mare în tribune n-au 
mai avut satisfacția din runda 
precedentă, întrucît formația 
favorită a fost surprinzător de
pășită: 1—3 (14, —12. —12.
—10). A fost pasibil acest eșec 
ta primul rînd pentru că Mj- 
naur n-a jucat nici pe departe 
pe măsura capacității sale re
ale. băimărenii avind doar doi 
jucători care s-au ridicat la ni
velul exigențelor partidei: Du
mitru și Szeibel. în rest, multe 
preluări greșite, blocaje inefi
ciente. indecizii ale unor jucă
tori dominați de miza partidei. 
De cealaltă parte, un sextet 
suplu, cu joc modern, ta vite
ză, combinativ în atac grație ta 
principal jucătorilor de excep
ție care au fost trăgătorul No
votny (cel mai bun din teren) 
țl coordonatorul Brail, un au
tentic virtuoz. Alături de ei. 
am mai remarcat doi jucători 
taalți de 264 și 202 cm, Over- 
mann și, respectiv. Hauser. 
Gazdele au fost la timonă doar 
la începutul seturilor I sl III, 
cînd au condus cu 7—1. respec
tiv 6—1. Momentul decisiv s-a 
consemnat în setul secund, 
rind oaspeții au sprlntat de la 
5—5 la 10—5, au condus apoi 
tot timpul adjudeeîndu-și setul 

izbutind, ta ordine, cîte două 
goluri consecutive. Și partida 
nu a mai avut istoric, de con
semnat fiind doar că Lupescu, 
„tunarul* feroviarilor, a înscris 
unicul său gol din cele două 
rile abia cu opt secunde Îna
intea semnalului final I Reali
zatori : Hagiu 4+3, Ș. Popes- 
ca 1+2, Olaru 1+2, Cr. Dan 
1+1, E. Ionescu 1+1, Totolici 
2, Georgescu, D. Balanov, Ar
delean, Șerban (D), M. Ștefă
nescu 4+2, Rusu 1+1, L. Cre- 
țU 1+1, Fărtăiș 2, Dingn 2, 
Abrii, Petrescu, Flortacescu, 
Lupescu. Intîlniri fără proble
me pentru arbitru B. Ghițan 
ți A. Gere.

Geo RAEȚCH1
C3MȘUL ORADEA _ STEAUA 

»-« (S-S, >—2, Z—î, s—sj 0
P—*■ !-«. 1-1. 1-1). Două 

meciuri frumoase, disputate, ta 
experimentațu jucători do 

boxă at blhorenllor și-au impus 
.punctul de vedere*. Crișul d-a 
arSCat, do altfel, ambițiile tacă 
din primele minute de sîmbătă, 
etad conducea cu S—1 ta mta. 
ta. Au marcat Costrăș 1+2, Gor
dan 1+1, Bones 3+1, Fejer 3+1, 
Toth, respectiv Geantă 1+2, Fruth 
1+t. Angelescu 3, Nuțu, Geam- 
bațu, L. Balanov. Au condus R. 
Tlmoc — D. Faraschlvescu. (V. 
SERE, coresp.).

INDUSTRIA LINII TIMIȘOA
RA — .VOINȚA CLUJ-NAPOCA 
IS—S (3—1, 3—4, 1—2, 3—2) țl 
IS—S (2—4, 3—1, 3—0, 2—3) Jocuri 
dizze, etștlgate pe merit de gaz
de, prin golurile înscrise de 
Sterpu 1+5, Grecu 3+1, Toth 
3+L Ivăneseu 1+1, Lederer 3, 
Dețlta. Pentru oaspeți au punc
tat Cosmațchi 3+2, Mare 3+1, 
Sabin 1+2, Sebok 3, Colcerin, 
lordache, MaroșL Arbitri : V. 
Golan ți B. Băjenaru. (C. CRE- 
ȚU, coresp.).

VAGONUL ABAD — SPORTUL 
STUDENȚESC TMUCB 9—15 (1—4, 
3—3, 1—3, 4—5) și 12—21 (0—*,
5—3, 1—5, 6—7). Tinerii compo- 
nențl ai echipei locale nu au 
reușit să termine în avantaj de- 
cSt o repriză, din opt... Au mar
cat : Iegariu 4+3, Huber 2+3, An- 
drașonl 1+3, Bella 3, Tlseann, 
Zoldhegy (V), Ciobănlue l+«. 
Chirii 8+3, G&vruț 1+4, Sta clue 
2+3, Nlță 2+1, Paolazzo 2+1, 
Mașat 1+1, Popa 3, Crețu. Au 
arbitrat C. Barabancea — șt. 
Karacsony. (O. BERBECARU, 
coresp.).

PROPRIU!!
Si oonsolidindu-și moralul. Vic
torie a unei echipe puternice 
asupra uneia mai puțin expe- 
riroentate.

Arbitrii VL GheJadze (UJLS3J 
M C. Manițîu (România) au 
oondus formațiile: C.S.M. MI- 
NAUR — M oro ian u (Georges
cu), Szeibel, Tâmășan, Dumitru, 
Ștefan (Todoran. Pricop), Pop 
n (Reisfcld); T.S.V. — Brail. 
Hauser (Jakubicek), Kuring, 
Novotny, Kelder, Fell (Gerrke), 
Overmann.

Modesto FERRARINI
• O frumoasă victorie ta 

deplasare a realizat, în aceeași 
competiție, echipa feminină 
Universitatea C.F.R. Craiova, 
asupra reprezentantei Bulgariei. 
Akademik Vama: 3—1 (—8, 10, 
7, 11). Un meritat bravo craio- 
venoelor care se pot socoti ta 
penultima fază a competiției 
(nu, însă, tratînd cu ușurință 
meciul-retur). Tot în Cupa 
CEV, cealaltă reprezentantă fe
minină a țării noastre. Rapid 
București, a reușit. Ia Praga, 
să clștige un set (care i-ar 
putea aduce șl ei calificarea) 
în fața echtpei locale Slavia, 
învingătoare cu 3—1 (11. 4, —6, 
5).

C. C. E.
(Urmare din pag. 1) 

minute (inclusiv oele 6 minute 
de pauză dintre seturi și ti- 
me-out-uri) ! Deci, Dinamo

Victorii cu Japonia și Portugalia și un ega) cu Bulgaria
HANSTHOLM, 3 (prin telefon, 

de ta trimisul nostru special). 
Reprezentativa feminină de 
handbal a României a intrat 
ta semifinalele Campionatului 
Mondial de calificare pentru 
grupa A, cfștigînd două par
tide ți făcînd un egal ta seria 
preliminară C. Vineri seara, e- 
chipa noastră a învins cu 33—19 
(15—9) în meciul cu formația 
japoniei. Adversarele au prac
ticat un joc ta viteză, atît ta 
ceea ce privește deplasarea, 
cît ți circulația mingii la se
micerc dar, avînd o talie mică, 
forța de aruncare le-a fost di
minuată. Sportivele noastre au 
combinat atacurile poziționale 
cu contraatacurile rapide ta 
faza a doua. De la 2—3 ta mi
nutul 7, scorul a devenit 9—J 
peste 5 minute ți partida a 
„curs*, practic, intr-un singur 
sens. Au marcat: Cozma T, 
Tlrcă 7, Matei 5, Antoneann 4, 
Ivan 4, Luca 2, Duca 2, lovă- 
ncscu țl Doiciu. Au apărat 
bine, cite o repriză, Moldovan 
ți Roșu. A mai jucat DrăgS- 
ncscu. Cele mai bune de la 
japoneze : interele Yankawa • 
ți Marota 5. Au arbitrat El- 
brond șl Jensen (Danemarca).

ROMÂNIA — PORTUGALIA 
36—* (17—4). întrucît echipa 
Spaniei, care trebuia să tata- 
cuiască o formație america
nă, nu s-a prezentat, ta grupa 
noastră a fost repartizată na
ționala Portugaliei. Marcatoa
re : Tîrcă 9, Doiciu 5, Lefter

„TURNEUL CAMPIONILOR" LA TENIS
NEW YORK, 3 (Agerpres). — 

In „Turneul Campionilor* la te
nis, ce se desfășoară la „Madi
son Square Garden* din New 
York, vest-germanul Boris Bec
ker l-a Învins cu 6—1, 6—I pe 
suedezul Stefan Edberg, ceho
slovacul Ivan Lendl a dispus cu 
6—3 6—3 de americanul John
McEnroe, lar Aaron Kricksteln 
(S.U.A.) 1-a Întrecut eu 6—3, 7—6 
pe coechipierul său Michael 
Chang.
ta prima semifinală, Becker

București este ca și calificată 
ta turul III (penultima fază) a 
C.CX

Arbitrii K. Duoev (Bulgaria) 
ți Z. Moldoveana (România) 
«a condus echipele: DINAMO 
— Doina Dimofte, Alld* Cioro- 
taan, Cristina Pirv, Corina Ro
tar, Alina Pralea, Georgeta 
Ene; APERITIVOS — Susana 
Fernandez (Carmen P eroda). 
Raquel Chumpitaz. Estda Do
minguez, Sandra Aquiilar, Car
men CorceUes. Rita Larrazabal.
• Rezultatul meciului Var- 

kauden Tarmo — Steaua Bucu
rești nu ne-a parvenit pînă la 
ora închiderii ediției.

Cupa Cupelor (m)
(Urmare din pag. 1)

toarte periculos la finalizare). 
Scana a evoluat astfel: 8—0.
9— 1. 10—3. 13—3, 13—4. 15—4
(setul I), 2—1, 2—3. 7—3. 7—4, 
8—4, 8—5, 9—5, 9—6. 14—6,
15—7 (II), 2—0. 2—2, 8—2, 8—9
10— 9, 10—11, 15—11 (III). La 
meciul-retur dinamoviștii se 
prezintă, evident, cu prima 
șansă la calificare...

Arbitrii H. Tuncay (Turcia) 
și V. Vrăjescu (România) au 
condus echipele : DINAMO 
— Căta-Chițiga, Drâgușin, 
Rotar, Pop, Dalacu, Rădulescu ; 
ARIS — Tzoumakas, Koutso- 
nikas, Modiotis (Filipidis), 
Mouhlias, Papakosmas, Pa
tras (Doukas).

5, Ivan 4, Matci 3, Antoneanu 3, 
Cozma 3, Lazăr 2, Drăgănes- 
cu 2. In poartă, Albert și Mol
dovan. Arbitri : elvețienii 
Gasser ți Moor.

ROMANIA — BULGARIA 
19—19 (11—-6). Ultima partidă 
din serie a fost și cea mai 
grea, cu o desfășurare de-a 
dreptul dramatică, mai ales ta 
ultimul minut. Formația Bulga
riei a jucat cu o tenacitate 
ieșită din comun, atît ta atac, 
d* ți ta apărare, surprinzîn- 
du-le efectiv pe fetele noastre, 
care nu au făcut duminică cel 
mai bun joc al lor. Scorul l-au 
deschis adversarele ta minutul 
1, printr-o aruncare de la 7 m. 
Au majorat apoi la 1, iar e- 
galul l-am înregistrat abia ta 
minutul 9, 2—2. Scorul s-a
păstra* destul de strîns, des
prinderea fetelor noastre reali- 
ztadu-se către minutul 22 (7—4). 
In cea de a doua parte a me
ciului, scorul a evoluat din 
nou foarte strîns, datorită in
sistenței ta atac a jucătoarelor 
bulgare ți unor nereușite ale 
handbalistelor noastre, ta pa
tru sau cinci situații mingea 
parcă refuzînd, pur și simplu, 
să Intre In poarta adversă. 
După egalul din min. 54 (17—17), 
româncele au luat din nou con
ducerea, 18—17. însă în min. 57 ar
bitrii suedezi Broman și Bla- 
demo (care au „sprijinit* 
evident pe partenerele noastre) 
ne-au anulat un gol valabil. în 
mta. 58, egalitate, 18—18,

l-a  întrecut cu 6—4, 6—4 pe 
McEnroe țl s-a calificat, deci, 
pentru finala competiției. Intll- 
nlrea a durat 3 ore șl patru 
minute, ta timpul celei de a 
doua semifinale, Lendl a aban
donat șl Edberg a pătruns, la 
rindul său, ta ultimul act al 
competiției.

ROMA (Agerpres). La Milano, 
ta med pentru „Supercupa Ita
liei*, echipa locală Intemazlo- 
naie a Învins cu scorul de 3—9 
(1—0) formația Sampdoria Ge
nova. Golurile au fost marcate 
de Cuechl (mta. 36) șl Serena 
(min. 85).

LONDRA, 3 (Agerpres). ta eta
pă de sîmbătă a campionatului 
englez, F.C. Liverpool a învins, 
în deplasare, cu 4—1 pe Manches
ter City șl a preluat conducerea 
clasamentului. Alte rezultate : 
Aston vuia — Nottingham 2—1 ; 
Chdsea — Wimbledon 2—5 : Der
by — Chariton 2—6 ; Everton — 
Coventry 2—6 ; Luton — Toten- 
ham 0—0 ; Millwall — Southamp
ton 2—2 ; Norwich — Sheffield
2—1 ; Crystal Palace — Q.P. Ran
gers 0—3. Așadar pe primele 
locuri ale clasamentului : Liver
pool șl Aston Villa cîte 36 p, 
Arsenal și Chelsea cîte 27 p.

ROMA (Agerpres). La Ravenna, 
In med contând pentru prelimi
nariile Campionatului European 
rezervat echipelor de tineret, se
lecționata Italiei a Întrecut cu 
scorul de 2—0 (1—0) formația 
San Marino.
• Ieri, lin etapa a 14-a a Cam

pionatului italian : Napoli — Ata- 
Lanta 3—1 (pentru Învingători au 
înscris Crippa, Careca șl Zola), 
Udinese — Ascoll 2—0, Cesena — 
Inter 2—3 (pentru Inter au mar
cat Matteoll, Brehme din 11 m 
șl Serena), Cremonese — Juven
tus 2—2, Florentina — Roma 1—2, 
Genoa — Verona 0—1 (prima 
victorie a Verond In această e- 
dlțle), Lazio — Bari 2—2, Milan
— Bologna 1—0 (Donadonl), Lecce
— Sampdoria 0—0. In clasament : 
Napoli 22 p, Sampdoria, Milan și 
Inter rite 18 p, Juventus șl Roma 
dte 17 p.
• ta etapa a 19-a a Campio

natului vest-german, F.C. K31n 
a înregistrat o cădere spectacu
loasă, de pe primul loc pe al patru
lea, din cauza infrîngerll, clare, 
1—3, Înregistrate la Stuttgart ca
re, nedreaptă soartă !, râmîne tot 
pe locul 5 ! Alte rezultate : St. 
Pauli — Borussia Dortmund 2—1. 
Bayer Leverkusen — NOrnberg 

iar în min. 60, printr-o arun
care de la 7 m acordată de 
justețe, Luca îți aduce din 
nou în avantaj coechipierele 
(19—18). Aici intervine o eli
minare greu de explicat (Coz
ma), iar peste cîteva secunde 
echipei. Bulgariei i se acordă 
o aruncare de la 7 m la fel 
de discutabilă, ceea ce face ca 
scorul să devină 19—19. Cînd 
mai erau de jucat mai puțin 
de 20 de secunde Mariana Tîr
că a ratat un contraatac, hand
balistele bulgare au încercat 
să fructifice, dar — foarte in
spirată — Moldovan a inter
venit salvator.

Așadar, formația noastră ocu
pă primul loe ta grupă și se 
califică in seria semifinală. 
Alte rezultate, grupa A: Aus
tria — Franța 22—19, Dane
marca — S.U.A. 29—15; grupa 
B: Olanda — Ungaria 22—21, 
Suedia — R.D.G. 22—17 I; gru
pa D: Cehoslovacia — Brazilia 
32—9, R.F.G. — Polonia 28—24.

Mircea COSTEA

CAMPIONATUL EUROPEAN 
DE ȘAH PE ECHIPE

TEL AVIV, 3 (Agerpres) — 
In runda a 7-a a Campionatului 
European masculin de șah pe 
echipe, ce se desfășoară la Hai
fa, au fost consemnate urmă
toarele rezultate: România — K.F. 
Germania 3—2 (1), U.R.S.S. — 
Anglia 5—1, Iugoslavia — Fran
ța 3,5—2,5, Cehoslovacia — Gre
cia 3,5—2,5, Israel — Italia 4—1 
(1), Bulgaria — Suedia 5—1, 
Finlanda — Ungaria 3,5—2,5, 
Austria — Polonia 3—3.

In clasament conduce, U.R.S.S. 
29 puncte, urmată de Iugoslavia 
26 puncte, Cehoslovacia 25 punc
te. Franța și Bulgaria cîte 24,5 
puncte. Grecia 24 puncte, 
România 23,5 puncte (1), Anglia 
23,5 puncte. Israel 23 puncte (1), 
R.F. Germania 22,5 puncte (1) 
etc.

2— 0 (Învingătorii promovează pe 
primul loc al clasamentului, ou 
26 de puncte, urmați de Bayern 
MUnchan cu 25 p), Bochum — 
Mannheim 2—0, Eintracht Frank
furt — Hamburger SV 2—0, Ba
yer Uerdlngen — Karlsruher SC 
1—0, Kaiserslautern — Homburg
3— 1, Bayern Milnchen — Mon- 
chengladbach 2—0, DUsseldorf — 
Werder Bremen 2—1.
• ZURICH. Comisia de disci

plină a Uniunii Europene de 
Fotbal a suspendat 7 jucători 
pentru meciurile retur din turul 
3 al „Cupei U.E.F.A.*. Printre 
cd suspendați se numără Mario 
Faccenda (Fiorentina), Ivan Erem- 
ciuk (Dinamo Kiev), Werder 
Moser (SV Hamburg) și Darko 
Panoev (Steaua Roșie Belgrad). 
De asemenea, au fost suspendați 
la medul retur al „Supercupd 
europene*, dintre AC Milan șt 
FC Barcelona, jucătorii Ronald 
Koeman șl Guillermo Amor, 
ambii dim echipa spaniolă.
• Un purtător de cuvînt M 

Federației Internaționale de Fot
bal a declarait că jocul pentru 
„Cupa intercontinentală* dintre 
AC Milan, ctștlgătoarea Cupei 
Campionilor Europeni, șt Atleti
co Nacional Medelln (Columbia), 
învingătoare în „Cupa Liberta- 
dores*. se va disputa, așa cum 
a fost stabilit, Ia 17 decembrie, 
la Tokio.
• MUNCHEN. Antrenorul echi

pei R.F. Germanie, fostul Inter
național Franz Beckenbauer (• 
ani) se va retrage din ac-?."-.- — 
după Campionatul Momfid de 
anul viitor, din Italia, ar-.-sl 
corespondentul sportiv al agen
ției DPA. în locul său va * 
numit probabfl Bert! Vogta 
ani), antrenorul se»=etioR«Rta 
vest-germane de juniori
• ROMA. După eum a— 

presa italiană, o com’.=‘e 
clală a Federației Literat»— 
va vizita ta zilele lumltaare n— 
12 orașe (Roma. Hocenta. 
lano, Bologna. Torino. G— 
Noande. Bart. Veroci . e>— 
Cagliari și Palermo), car» 
găzdni meciurile Tura—dJ
al Cupei Mondiale f »- ■«
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