
TOVARĂȘUL 
NICOLAE CEAUȘESCU 

A FĂCUT 0 VIZITĂ LĂ MOSCOVA PENTRU 
A LUA PARTE LA iNTiLNlREA LA NIVEL ÎNALT 

A CONDUCĂTORILOR STATELOR PARTICIPANTE 
LA TRATATUL DE LA VARȘOVIA

Germane : Egon JKrenz, 
Modrow, 
partea 
Polone : 
Tadeusz 
zyslaw 
Skubiszewski ;
Republicii Socialiste România : || 
Nicolae Ceaușescu, 
Dăscălescu, Constantin Olteanu. 
Ion Stoian ; din partea Rcpu- g 
blicii Ungare : Rezso Nyers, g 
Miklos Nemeth, Ferencz g 
Somogyi ; din partea Uniunii g 
Republicilor Sovietice Socialls- 
te : M. S. Gorbaciov, N. I. g
Rîjkov, E. A. ' ‘ '
A. N. Iakovlev.

In legătură 
prezentată au 
tovarășii Petăr Mladenov, Rezso g 
Nyers, Hans Modrow, Wojciech g 
Jaruzelski. Nicolae Ceaușescu g 
și Karel Urbanek. g

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, a 
făcut, luni, 4 decembrie, o vi
zită la Moscova, pentru a lua 
parte la întîlnirea la nivel înalt 
a conducătorilor statelor parti
cipante la Tratatul de la Var
șovia.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a fost însoțit de tovarășii 
Constantin Dăscălescu, membru 
al Comitetului Politic Executiv 
al C.C. al P.C.R., prim-ministru 
al Guvernului Republicii Socia
liste România, Constantin OI- 
teanu. membru al Comitetu
lui Politic Executiv, secretar 
al C.C. al P.C.R., Ion Sțoian, 
membru supleant al Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., ministrul afacerilor ex
terne, de alte persoane ofici
ale.

Pe aeroportul Otopeni, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
fost salutat de membri și 
membri supleant! ai Comitetu
lui Politic Executiv al C.C. al 
P.C.R., secretari ai Comitetului 
Central al partidului, de mem
bri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernu
lui, de reprezentanți ai 
instituții centrale, 
de masă și obștești.

Tineri și tinere 
tovarășului Nicolae 
șl tovarășei Elena 
buchete de flori.

Erau de față V.G. Pozdnea- 
kov, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Uniunii Sovieti
ce la București, și membri ai 
ambasadei.

★
Pe aeroportul Vnukovo din 

Moscova. tovarășul Nicolae
Ceaușescu a fost salutat de 
V.L Vorotnikov, membru al Bi
roului Politic al C.C. al P.C.U.S., 
vicepreședinte al Sovietului Su
prem al U.R.S.S., președintele 
Prezidiului Sovietului 
al R.S.F.S.R., de alte 
oficiale

i unor 
organizații

au oferit 
Ceaușescu 
Ceaușescu

Suprem 
persoane

sovietice.
★

decembrie, la 
loc o întilnire la nivel 
conducătorilor statelor

MoscovaLa 4 
a avut 
înalt a -------
participante la Tratatul de la 
Varșovia.

In cadrul intilnirii, tovarășul 
Mihail Gorbaciov a prezentat o 
largă informare în legătură eu 
desfășurarea și rezultatele in
tilnirii sale din Malta cu 
G. Bush, președintele S.U.A., 
care a avut loc in zilele de 
2—3 decembrie a.c.

La întilnire au participat:
Din partea Republicii Popu

lare Bulgaria: Polar Mladenov, 
Gheorghi Atanasov, Dimităr 
Stanișev, Boiko Dimitrov ; din 
partea Republicii Socialiste 
Cehoslovace : KarcI Urbanek. 
Ladislav Adamec, Ondrej 
Saling și Jaromir Johanes; din 
partea Republicii Democrate

In preajma jocului-test
din Scojia

După exact un an, rugbyștii 
tricolori vor juca din nou pe 
un teren din Marea Britanie ! 
Decembrie ’88 a fost luna me- 
ciulul-test de la Cardiff, a 
răsunătoarei victorii, 15—9, cu 
Tara Galilor, „bronzul" ediției 
inaugurale a Cupei Mondiale. 
Acum se apropie ora partidei

Proletari din toate țările, cnlfl-d f

I
„ IHans g 

din g 
Populare g

Oskar Fischer ;
Republicii ____ „
Wojciech Jaruzelski, 

Mazowiecki, '
Rakowski, 

din

Miec- g
Krzystof g 

partea g
— - JX,

Constantin g

N. I. g 
Șevardnadze, Jș 

cu informarea g 
luat cuvintul g

portul
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La încheierea sezonului competițional

FINALE
DE

PASIONANTE LA „INDIVIDUALELE"
TENIS
disputate în 
din Craiova,

DE MASA
Cu întrecerile 

_______ _______ ____ _ ____ Sala Sporturilor 
și Karel Urbanek.________ ' S; și sezonul competițional la te-

Intîlnirea s-a desfășurat in-J; nis de masă a luat sfîrșit. Pe 
tr-o atmosferă prietenească. podiumul _ de premiere au ur-

£ cat, de această dată, campionii
. La 4 decembrie a avut loc g îr> Probele individuale ale se- 
o întilnire între tovarășul g 
Nicolac Ceaușescu, secretar g 
general al Partidului Comunist g 
Român, președintele Republicii g 
Socialiste România, și tovarășul g 
M.S. Gorbaciov, secretari; 
general al C. C. :' ’ ~
președintele Sovietului 
al U.R.S.S.

In cadrul intilnirii 
conducători de partid 
stat s-au 
despre 
socialiste 
Uniunea Sovietică __ __
subliniate cu satisfacție raportu- g 
rîle tradiționale de prietenie g 
și colaborare dintre partidele, $ 
țările și popoarele noastre și 
s-a exprimat dorința comună g 
de a se acționa în continuare g 
pentru extinderea și dczvol- g 
tarea lor pe multiple planuri, g 
in interesul construcției so- g 
ciallste in cele două țări, al g 
cauzei generale a socialismului, g 
colaborării și păcii în lume. g 

Tovarășul Nicolac Ceaușescu g 
și tovarășul M. S. Gorbaciov g 
au făcut un schimb de păreri g

dorință de a cîștiga, bătîndu-se 
pentru fiecare punct, avînd 
puterea să remonteze chiar și 
în momente cînd părea învins, 
cum s-a întîmplat, spre exem
plu, în meciurile-cheie cu C. 
Toma 3-2 (—18, 18, —17, 21, 
20 — după 1—8, 15—18), In se
mifinala cu V. Căluș 3—2 (—14, 
18, după 11—16, 18, —17, 13) și 
în finala cu Z. Zoltan 3—1 (18, 
—16, 14, 18). O victorie meri
tată, prima la „naționale" în 
cariera sa sportivă, venită la o 
vîrstă cînd alții sînt dispuși să

tac Stirom) — dublu, Romulus 
Rcvisz, Emilia Ciosu (Spartac 
Stirom / C.S.Ș. 2 Știința IJPIPS 
Constanța) — mixt.

Afirmam în avancronica 
competiției că, în disputa pen
tru titlul individual masculin, 
.există un „solist", craioveanul 
V. Florea, dar că trebuie să 

. se țină seama și de dorința 
„out-siderilor" 'de a se afirma. 
Și aceștia și-au luat rolul în 
serios, producînd spectaculoase 
surprize. Locul întîi a revenit, 
astfel, lui Traian Ciociu, care 
a dovedit multă tenacitate și

niorilor: Otilia Bădescu (Spar
tac Stirom București) și Tra
ian Ciociu (Juventus I.P. Mi
litari București) — simplu, O- 
tilia Bădescu, Maria Bogoslov 
(Spartac Stirom / C.S.Ș. Meta
lul Rm. Vîlcea) și. Vasilc Flo- 

Suprem ă rea, Romulus Rcvisz (Univcr- 
g sitatea A.S.A. Craiova / Spar- 

cei doi
și de g "

reciproc g
____&

al P.C.U.S., g
Suprem g

informat _
mersul construcției g 

in România și g 
Au fos'. g

Emanuel FANTANEANU

(Continuare in pag. 2—3)

CAMPIOANA LA ȘAH VA FI CUNOSCUTA ANUL VIITOR
Deși Gabriela Stanciu reuși

se să ia un avantaj destul de 
consistent — un punct — îna
intea ultimelor două runde ale 
finalei Daciadei, de lă Tîrgu 
Mureș, ea a fost ajunsă pe li
nia de sosire de Cristina Foi
șor, cele două șahiste urmind 
să . dispute în luna ianuarie un 
meci suplimentar de baraj pen
tru desemnarea noii campioane.

Finalul concursului a fost 
palpitant. Stanciu și Foișor au 
abordat partidele în mod dife-

în legătură cu unele probleme g consecință logică a situa- 
aetuale ale construcției so- g țiej în clasament. Prima, cam-
cialiste, ale mișcării comuniste g pjoana de anul trecut, care a- 
și muncitorești internaționale. vea un pUncț jn plus în dia- 
precum și ale vieții inter-1 gramăi nu a mai riscat nimlc 
naționale. a făcut două remize rapide,

A fost subliniat interesul g cu Polihroniade și Chiricuță, 
reciproc în adincirca colabora- g jumătăți de punct pe deplin 
rii dintre România și Uniunea g sigure pentru rămînerea pe 
Sovietică, atît în plan bilateral, g poziția fruntașă, în cel mai rău 
cît și în domeniul vieții inter- g caz pUtîncl doar să fie egalată, 
naționale. g .4.. „Ux r*.

La întilnire au participat g 
tovarășii Constantin Dăscălescu, g 
prim-ministru al Guvernului g 
Republicii Socialiste România, g 
și N.L Rîjkov, 1 . " ' ’ '
Consiliului de Miniștri :
U.R.S.S. ;

întîlnirea a prilejuit un g 
schimb deschis de păreri și s-a g 
desfășurat într-o atmosferă g 
tovărășească. 'x

g Pe de altă parte, Cristina, po
sesoarea celui mai ridicat co
eficient ELO, a mizat totul pe 

________ cartea victoriei, cum a făcut 
președintele de altfel pe parcursul tuturor 

al g rundelor, iar efortul său a fost 
_ g răsplătit prin reușita a două 

frumoase realizări tehnice, șa- 
hista timișoreană depășindu-le, 
pe rind, pe Gertrude Baum-

g

RIICBTȘTII IIIICOLOIII SPFRĂ SĂ REPfTE
EV0LI1IIA DIN PARTIDĂ DL LĂ CARDIFF

de la Edinburgh, cu Scoția, u- 
na din forțele tradiționale ale 
sportului în 15, o parteneră de 
indiscutabilă valoare...

Foarte dificilă și importan
tă în sine, întîlnirea de sîm- 
bătă are o încărcătură aparte 
pentru o echipă care merge pe 
celebrul gazon Murrayfield du-

Vn atac cu Bogdan Șerban purtător de balon, stelistul fiind unul 
dintre cei mai tineri rugbyști tricolori, cu Marcel Toader in 
sprijin, dinamovistul numărinduse între experimentalii compo
nent ai lotului Foto: Aurd D. NEAGU

pă contraperformanța din jo
cul cu reprezentativa sovieti
că, ca să nu mai amintim de 
aceea în fața celei mai recen
te adversare de dincolo de 
Canalul Mînccii, Anglia. „Amă
nunte" care' nu scapă, nu tre
buie să scape !, actualului 
nostru XV național, noului 
său colectiv tehnic, coordonat 
de Dumitru Mihalache, alături 
de care se află tinerii antre
nori Florin Popovici și Mircea 
Paraschiv, preparatorul fizic 
Vasilc Preda. Spunem actual 
luînd în seamă modificările în 
componența lotului, de la de
buturi la reveniri, căutările în 
vederea formării unei echipe 
competitive cu gîndul Ia vi
itoarea Cupă Mondială fiind 
evidențiate și de convocările 
pentru trialul desfășurat sîm- 
bătă. Astfel, pe Stadionul Tei 
au evoluat formațiile: Toader 
— Chiriiă. Lungu, Sava, Șer
ban — Ignat, Neaga — Șugar, 
Dumitraș. Doja — Ciorăscu, 
Răducanu — Pașcu, Gh. Ion, 
Lconte. respectiv Piti — Sasu. 
Fulina, Nichitcan, Brici — Do- 
mocoș, Fugigl — Nistor, Gură- 
mare, Gurânescu — Moțoe,

Geo RAEȚCHI

(Continuare In pag. 2—3)

stark (cu albele) și Nadia Mi- 
tescu (cu negrele). In mod 
clar, ocupantele primelor două 
locuri în actuala ediție a cam
pionatului sînt la această oră 
cele mai în formă jucătoare, 
performanța lor fiind în de
plină concordanță cu pronos
ticurile date de antrenori îna
intea turneului final și apoi cu 
evoluția lor, rundă de rundă.

Iată rezultatele ultimelor 
partide și configurația clasa
mentului: runda a 14-a: Cris
tina Iosif — Mariana Cara’an 
0—1, Luminița Radu

dălina Stroe 1—0, Ligia Jicman 
— Nadia Mltescu 0—1, Cristi
na Foișor — Gertrude Baum- 
stark 1—0, Mariana Duminică — 
Margareta Mureșan 0—1, Eli- 
sabeta Polihroniade — Gabrie
la Sțanciu, Judita Chiricuță — 
Eugenia Ghindă remize; runda 
a 15-a: Nadia Mitescu — Cris
tina Foișor 0—1, Mariana Ca
ravan — Luminița Radu 0—1,

(Continuare in pag. 2—3)

Parilc STEFANOV

Echipa de judo Dinamo București și tehnicienii acesteia, la ctteva 
minute după primirea tricourilor Foto: Nicolae PROFIR

La ediția din acest an a Diviziei A de judo
.... ...............................————11 m, .11   ——

DINAMO BUCUREȘTI A INTRAT 
ÎN POSESIA TITLULUI

Pe celelalte trepte ale podiumului: Steaua și Dinamo Brașov
Ultima etapă a Diviziei A 

de judo — ale cărei întreceri 
au avut loc la sfirșitul săptă- 
mini! trecute, la București, 
Alba Iulia și Făgăraș — a pri
lejuit dispute deosebit de a- 
prige, fie pentru ocuparea 
treptelor podiumului de onoa
re, fie pentru evitarea retro
gradării.

BUCUREȘTI. In . Sala de 
jocuri de la Complexul Spor
tiv „23 August" au fost reuni
te echipele situate, înaintea a- 
cestei etape, pe primele 6 
locuri. Așadar. cele mai va
loroase formații: Dinamo Bucu
rești, Steaua și Dinamo Bra
șov (cu cțte 15 meciuri susți
nute și tot atîtea cîștigate), 
Strungul Arad și Rapid Bucu
rești (14—1) și A.S.A. Tg. Mu
reș (11—4). Favorite erau, fi
rește, primele trei echipe, fă
ră nici o înfrîngere anterioară, 
dar, după cum au decurs lu
crurile, garnitura arădeană — 
aflată In primul eșalon doar

de trei ani — a fost Ia un pas 
de a produce surprize de pro
porții, avind chiar șanse reale 
de a deveni campioană. Iată 
cîteva amănunte de la parti
dele decisive pentru cucerirea 
titlului republican.

Chiar primul meci. Steaua — 
Strungul, devenise deosebit da 
important, după ce înaintea 
partidei de la ultima catego
rie, grea, scorul era egal: 3—3. 
Mai mult, rămăseseră doar 30 
de secunde și arădeanul Arca- 
die Mariași il conducea pe 
Marian Grozca cu 3 puncte. în 
acel moment, bătînd in retra
gere, Mariași a primit un a- 
vertisment, care a întors re
zultatul in favoarea stelistulul 
șl, astfel, Steaua a obținut vic
toria cu 4—3. A urmat — tre- 
cînd peste alte meciuri fără 
implicații pentru primele S

Cosf.i CHIRIAC

(Continuare in pag. a 4-a)



Finalele 
la scrimă — 

juniori I

CAMPIONATE • COMPETIȚII • CAIV

BASCHET (f): FAVORITELE S-AU IMPUS VOLEI

CAMPIOANA SPADASINELOR - CONSTANțEANCA CRISTINA BĂNUȚ
Pe primele locuri In disputa echipelor. Tractorul Brașov (floreta fete) și C.S. Satu Mare (spadă băieți)

Finalele Daciadei 1989 la 
scrimă s-au încheiat ieri, In 
Sala Floreasca din Capitală, 
prin proba feminină individua
lă de spadă din cadrul cam
pionatelor juniorilor I. Carac
teristica generală a probei: in
tr-o dispută spectaculoasă și, 
nu de puține ori, presărată cu 
surprize, s-au impus sportivele 
care se străduiesc să deprin
dă tainele noii arme și să se 
desprindă hotârît de arma cu 
care au pășit la inceput pe 
planșe, floreta. Astfel, după 
stabilirea, pe baza aditiunii de 
puncte în cele două etape, a 
tabloului cu cele 8 finaliste 
care urmau să-și dispute titlul 
de campioană a Daciadei și 
următoarele locuri pe podiu
mul de premiere, am consem
nat prezența a două floretiste 
(David și Ionaș), a uneia care 
mai cochetează cu „prima dra
goste" (Muzsnay), și, a cinci... 
spadasine. In semifinale, ra
portul dintre noua și vechea 
armă a fost de 2—2 (conside- 
rînd-o pe Muzsnay Încă... inde
cisă). raport de egalitate care 
s-a păstrat și in ultimele a- 
salturi, cele care aveau să sta
bilească ordinea finală, ciștig 
de cauză avînd, în cele din 
urmă (și bineînțeles, in folosul 
perspectivei noii arme), sna- 
da I Astfel, campioană a Da
ciadei a devenit junioara Cris
tina Bănuț (în virstă de doar 
15 ani), eleva antrenorului

FINALE PASIONANTE
(Urmare din pag. 1)

renunțe. Vorbind de surprize, 
la loc de... cinste trebuie să 
plasăm și comportarea junio
rului bistrițean V. Căluș, care 
și-a înscris victorii la T. 
Gheorghe (3—1) și, mai ales, 
la „numărul 1“, V. Florea, 3—2 
(20, —13, 12, —10, 14) !, in se
mifinale. Evident, se cuvine a 
sublinia și evoluția clujeanu
lui Z. Zoltan, și el cu o pre
mieră pe treapta secundă a 
campionatului de seniori, pre
zența sa, neașteptată inițial, a 
fost posibilă ca urmare a unor 
jocuri sigure, printre învinși 
aflindu-se C. Stoica (3—0), C. 
Ignat (3—0) și, mai ales, R. 
Revisz 3—1 (15, 24, —16, 19), a- 
cesta din urmă venit și după 
partidele cu M. Piciu (3—2) și 
C. Tiugan (3—1).

Cu o finală demnă de toată 
lauda, întrecerea fetelor s-a în
cheiat cu victoria previzibilă 
a Oiiliei Bădescu, vlcecam- 
pioana europeană a senioarelor 
luîndu-și revanșa în fața Emi
liei Ciosu, cucerind al patrulea 
titlu național la simplu, dar 
ambele jucătoare merită feli
citări pentru ambiția și dărui
rea de care dau dovadă. Treap

■ 4 •- .a.1 .

CAMPIOANA LA ȘAH
(Urmare din vaa- 1)

Smaranda : Lupu — Cristina Io
sif 0—1, Gabriela Stanciu — 
Judita Chiricuță, Mădălina 
Stroe — Ligia Jicman, Qertru- 
de Baumstark — Mariana Du
minică, Margareta Mureșan — 
Eiisabeta Polihroniade remize.

Clasament: 1—2. Gabriela
Stanciu (Sportul Studențesc 
București), Cristina Foișor (E- 
lcctromotor Timișoara) 9,5 p,
3—4. Judita Chiricuță (IPA — 
ASA Sibiu), Luminița Radu 
(Calculatorul București) 8,5 p, 
5. Ligia Jicman (AEM Timi
șoara) 8 p, 6. Mădălina Stroe 
(I.T. București) 7,5 p, 7—8. 
Margareta Mureșan, Eugenia 
Ghindă (ambele Sportul Stu
dențesc București) 7 p, 9—10. 
Mariana Duminică (Mecanică 
Fină București), Mariana Ca
ravan (Electromotor Timișoa
ra) 6,5 p, 11-12. Eiisabeta Po
lihroniade (Sportul Studențesc 
București), Smaranda Lupu 
(Mecanică Fină București) 6 p, 
13—14. Gertrude Baumstark 
(Electromotor Timișoara), Na
dia Mitescu (Metalul Bucu
rești) 5,5 p, 15. Cristina Iosif 
(Metalul București) 3,5 p. Pri
mele șase clasate se califică 
direct pentru finala din anul 
următor.

Remarcăm nota tinerească a- 
dusă, atît prin vîrstele lor, cit 

Mircea Rotaru de la C.S.Ș. 1 
Constanța impunindu-se deo
sebit de spectaculos și eficient 
in fața mai rutinatei Lila Mu
zsnay, pe care a condus-o cu 
4—0 in mai puțin de 30 de se
cunde, avantaj care s-a dove
dit pînă la urmă insurmonta
bil pentru sportiva sătmăreană, 
cea care s-a mulțumit de-a 
lungul finalei cu o tactică de 
așteptare. Și în asaltul care a 
stabilit medalia de bronz a 
cîștigat tot... spada, bucureș- 
teanca Alexa întrecind-o pe 
floretista brașoveană David, 
componentă a lotului repre
zentativ.

Rezultatele finalei din proba 
individuală feminină de spadă : 
Cristina Bănuț (C.S.Ș. 1 C-ța) — 
Florentina Burada (Tractorul 
Bv.) 8—2, Mioara David (Trac
torul Bv.) — Timeea Simon 
(C.s.ș. Satu Mare) 9—7, Lila 
Muzsnay (C.S.Ș. Satu Mare) — 
Roxana Burcea (Progresul Buc.) 
10—9. Mariana Alexa (Progresul 
Buc.) — Noeml Ionaș (Luceafă
rul Satu Mare) 8—4 ; Bănuț — 
David 10—8. Musznay — Alexa 
8—S ; pt. loc. 3—I : Alexa — Da
vid 8—8 : pt. loc. t—2 : Bănuț — 
Muzsnay 9—5.

Ultimele dispute din cadrul 
Campionatului Republican pe 
echipe dedicat juniorilor I 
le-au susținut formațiile femi
nine de floretă și cele de spa
dă băieți. Meciurile floretiste- 
lor au stat sub semnul surpri
zelor, cele două formații săt
mărene, C.S.Ș.M. și Luceafărul, 

LA „INDIVIDUALELE” DE TENIS DE MASĂ
ta a IlI-a și-au disputat-o vîl- 
cencele Maria Lunescu și Ma
ria Bogoslov, prima impunîn- 
du-se, dar după ce a trecut 
prin mari emoții, in sferturi, 
in fața campioanei europene a 
cadetelor, Georgeta Cojocaru.
3—2 (—21, —12, 14, 9, 20 — du
pă 19—20) în rest, o singură 
surpriză, 3—2 (27, —10, 18, 13) 
în meciul Roxana Kis — A- 
driana Năstase.

La dublu, victorii previzibile, 
chiar dacă în competiția fe
minină antrenorii s-au... înțe
les ceva mai altfel în alcătui
rea cuplurilor. V. Florea și R. 
Revisz au învins meritat, men
țiuni meritînd, desigur C. Dor- 
cescu și L. Birlan (2—1, la 19, 
—21, 19 în semifinale cu C. 
Toma, C. Ignat) pentru locul 
secund, ca și „veteranii" me
reu tineri, T. Gheorghe și S. 
Cauri, campionii de anul tre
cut, care s-au menținut pe 
podium Cum și victoria Otilieî 
Bădescu și Măriei Bogoslov 
pare logică, deși ele au întîl- 
nlt în finală pe Emilia Ciosu, 
Adriana Năstase, 2—0 (23, 10), 
ambele perechi învingătoare, 
greu în semifinale Ia Iulia Rîș- 
canu, Daniela Mușetoiu (2—1, 
Ia —14, 17, 11) și, respectiv 
Anda Gîrbină, Marla Cocoș 

și prin prospețimea și „culoa
rea" variantelor alese în parti
de de Luminița Radu și Mă
dălina Stroe, prima confirmin- 
du-și poziția de vicecam- 
pioană mondială a junioarelor, 
iar cea de a doua continuîn- 
du-și evoluția ascendentă in 
ierarhia șahului feminin. A- 
flate permanent în plutonul 
fruntaș, Judita Chiricuță și 
Ligia Jicman au dovedit un 
potențial ridicat, afectat une
ori de ratări copilărești (de 
care n-au fost scutite, poate 
cu excepția primelor două 
clasate, nici celelalte concu
rente). In partida cu Mitescu, 
de exemplu, în poziție cîștiga- 
tă, Jicman a uitat o piesă in 
priză ! Marile maestre Marga
reta Mureșan și Eiisabeta Po
lihroniade au părut obosite și 
lipsite de inspirație, deși au 
făcut eforturi să joace la ni
velul renumelui de care se 
bucură amindouă. Mureșan a 
înscris un șir nesfîrșit de re
mize (de luptă totuși, nu e- 
galități de „salon", cu multe 
scăpări în finalurile de parti
dă), iar Polihroniade a fost 
foarte afectată de trecerea pe 
lingă victorie în întilnirea din 
runda a doua cu Mitescu.

Au arbitrat foarte bine Du
mitru Topciu (Ploiești) și Zol
tan Nagy (Tg. Mureș).

considerate principale favorite, 
trebuind să se încline în fața 
formației brașovene Tractorul, 
și încă la scoruri categorice :
2—9 ! Cu Mioara David în for
mă remarcabilă, susținută de 
L. Găitan, J. Szabo, C. Nicul- 
cea și C. Juravlea, elevele an- 
trenoarei Anca Niculescu au 
produs o frumoasă surpriză. In 
schimb, în disputa echipelor 
de spadă băieți calculul hirtiei 
(pe baza probei individuale) a 
fost confirmat, echipa C.S. Sa
tu Mare (T. Andrasfi, J. Mar- 
ka, A. Fekete, P. Matyas, L. 
Kerekeș; antrenor Fr. Csiszar) 
terminînd neînvinsă.

Rezultatele întrecerilor pe echi
pe : floretă fete — 1. Tractorul 
Bv. (9—2 cu C.S.Ș.M.. Luceafă
rul, Progresul. Mondiala. 9—1 cu 
Dinamo) 10 p, 2. Luceafărul S. 
Mare (9—7 C.S.SJU., 9—4 Pro
gresul. 9—0 Mondiala 9—1 Dina
mo) 8 p, 3. C.S. Satu Mare (9—3 
Progresul, 9—5 Mondiala, 9—1 Di
namo) 6 p, 4. Progresul Buc. 
(9—4 Mondiala. 9—2 Dinamo) 4 p, 
5. Mondiala S. Mare (9—4 Dina
mo) 2 p. 8. Dinamo 0 p ; spadă 
băieți — 1. C.S. Satu Mare (8—2 
C.T.A.S. și Progresul, 8—3 Olim
pia. 9—4 Tractorul, 9—5 I.E.F.S.) 
10 p. 3. C.T.A.S. (9—3 Tractorul, 
9—4 Progresul. 9—8 Olimpia. 8—8 
I.E.F.S.) ( p. 3. C.S.Ș. Olimpia 
Cv. (9—7 Tractorul. 9—2 Progre
sul șl I.E.F.S.) 8 p. 4. I.E.F.S. 
(8—8 Tractorul. 9—< Progresul) 
4 p, 5. Progresul Buc. (9—7 Trac
torul) 2 p, t. Tractorul Bv. 0 p.

Paul SLĂVESCU

(2—1, la —18, 11, 16). Teoretic, 
V. Florea și Otilia Bădescu 
(campioni in 1985, 1986, 1987) 
nu aveau voie să piardă „mix
tul" (1-2, la 8, —19, —17), in 
fața cuplului Ii. Revisz, Emilia 
Ciosu și totuși au fost învinși 
luînd totul prea ușor. In semi
finale: V. Florea, Otilia Bă
descu — T. Ciociu, Adriana 
Năstasă 2—0 (14, 20), R. Revisz, 
Emilia Ciosu — D. Balint, An
ca Cheler 2—0 (12, 15).

rezultate : masculin, sim
plu : locurile 1—2 : T. Ciociu — 
Z. Zoltan (C.S.M. A.S.A. MECON 
Cluj-Napoca) 3—1 (16, —16, 14, 18); 
locurile 3—4 : v. Florea — v. 
Căluș (C.S.S. Bistrița) 2—0 (16,
13) . locurile 5—6 : R. Revisz — C. 
Ignat (Universitatea A.S.A.) 2—1 
(16, —23, 16) : dublu — locurile
1— 2 : V. Florea, R. Revisz — C. 
Dorcescu. L. Birlan (Spartno 
Stirom) 2—0 (17. 12), locurile 
3—4 : t. Gheorghe. s. Cauri (Me
canică Fină / Spârtac Stirom)
2— 0 (18. 18) : feminin — simnlu,
locurile 1—2 • Otilia Bădescu — 
Emilia Ciosu 3—1 (20. —19. 19, 
17), locurile 3—4 : Maria Alboiu 
— Maria Bogoslov ’—o (’3. 10'. 
locurile 5—6 : Georeeta Coioca.ru 
(C.S.S.I.P.C.A.C.H. Energetica Sla
tina) — Ana Maria Miron 
(C.S.M. A.S.A. MECON) 2—0 (21.
14) : dublu. locurile 1—2 : Otilia
Bădescu. Maria Bogoslov — Emi
lia Ciosu. Adriana Năstase (C.S.S. 2 qțH’i+q TTDTpq / Țn,renfncr> «ț—q 
(23, 10), Iulia Rîșcanu. Daniela 
Mitsetoiu (C.S.M.A.S.A. Buzău) — 
Anda Gîrbină, Maria Cocoș 
(C.S.S. Metalul Rm. VHcea / Ju
ventus) 2—0 (9 121 : mixt — locu
rile 1—2 : R Revisz Emilia Cio
su — V. Florea. Otilia Băde-cu
2—1 (—8. 19 17). locurile 3—4 :
D. Balint. Anca Cheler rr " - 
Constructorul înfrățirea Tg. Mu
reș / Etemit Oradea) — T. Cio
clu A. Năstase 2—1 (—13, 12, 16).

RUGBYȘTII TRICOLORI
(Urmare din nao. 1)

Brănescu — Dumitrescu, Va- 
sluianu, V. Ionescu. Aceasta 
în prima repriză, după pauză 
intrînd în teren și Colibă, Bo- 
tezatu, Slușariuc, Gh. Dinu, 
Gologan, Brînză, efectuîndu-sc, 
totodată, o seamă de „rocade" 
în garniturile de începere (ca și 
între... arbitrii E. Stoica și M. 
Paraschivescu). A cîștigat cea 
dinții echipă, 32—14 (18—0),
s-au realizat nouă eseuri, prin 
Șerban, Dumitraș, Răducanu, 
Chirilă, Doja, Toader, respec
tiv Brici, D. Nistor și... Chiri
lă, folosit deci de ambele părți, 
Ignat a marcat din celelalte 
trei procedee, Domocoș — o 
transformare.

Dar în astfel de împrejurări 
rezultatul are, firește, mai mi
că importanță. Relevante ne-au 
apărut, în schimb, alte aspec
te. Spre pildă, dirza dispută 
pe grămadă (Pașcu, „veteran" 
între pilieri, este un contra
candidat serios pentru mai tl-

Clapa a X-a a Campionatu
lui Național de baschet feminin 
a programat citeva partide in
teresante, atractive, iar rezul
tatele înregistrate nu au repre
zentat nici o surpriză.

GAZ METAN C.S.Ș. MEDIAȘ — 
VOINȚA BUCUREȘTI 75—98 
(35—50). Pînă în min. 14, cind 
scorul era doar 30—31, partida 
a fost destul de echilibrată. In 
continuare bucureștencele, cu 
Roxana ștefan în vervă, au ciș- 
tigat la un scor concludent. Ce
le mai bune apărătoare: Maria 
Vigh și ștefania Borș. Au În
scris: Vigh 22, Vereș 18, Radi 
19 (5X3), Nagy 6, Bunget 4, Ra
du 3, Lascu 2 pentru gazde. Ște
fan 44 (6X3), Borș 19, Ciocan 14. 
Caloianu 8, Neacșa 2, Apostol 2. 
Andrei 1. Arbitri: M. Coldea 
(Cluj-Napoca) si St. Toth (Tg. 
Mureș). Iile IONESCU — coresp.

METALUL C.S.Ș. RM. V1LCEA
— RAPID C.S.Ș. 5 BUCUREȘH 
78—65 (43—35). Început ezitant al 
gazdelor, oglindit și pe tabela 
de scor: 0—8 în min. 4. Apoi a 
început cursa de urmărire a vil- 
cencelor: 13—18 In min. 9, ega- 
lare în min. 12 : 23-23. In con- 
tinuare localnicele, cu Laura Ni* 
țulescu în prim-plan, s-au dis
tanțat și au obținut o victorie 
meritată. Marcatoare: ț. Nlțu- 
lescu 30, Stocheci 14, Barbu 9, 
Ionescu 9, Rusănescu 5, Marco- 
vlci 4, Telițoiu 4, Ispas 3, Ma
rian 1 pentrudureanu 31, Marina 16, Biduianu 
10. Pupa 8. Arbitri: R. s^n<p,U' 
lescu (Tlrgoviște) și D- Trofim 
(Timișoara). Dragomir ROȘIANU
— coresp.

METALUL LM.P.S. SALONTA 
CRIȘUL — SPORTUL STUDEN
ȚESC BUCUREȘTI 51—01 (29—33). 
Lidera clasamentului a obținut 
o victorie meritată, conducted 
aproape In permanență pe ta
bela de scor. Gazdele au avut 
o singură dată avantaj: 53—52 în 
min. 37. Au înscris: Balogh 15. 
Orban 8, Martiș 7, Puticlu 5, 
Leitner 9, Meszaroș 5, Flaundra 
2 pentru gazde, Petre 21. Mltroi 
17, Gera 10. Moldoveanu 6. Fă-

BOX (»: ECHIPA CAPITALEI, LAUREATĂ
întrecerile tinerilor pugiliști au 

fost, întotdeauna, dinamice, in
teresante. pline de neprevăzut. 
Că este așa ne-a demonstrat-o și 
recentul turneu final al Campio
natelor Naționale de box pentru 
juniori (oe echipe), disputat în 
bune condiții organizatorice la 
Cluj-Napoca. După ce în întîl- 
nirile semifinale selecționatele 
Capitalei și a județului Dolj rea
lizaseră victorii clare în fața ce
lor ale județelor Bihor și Pra
hova, partida finală, care a pus 
față în față pe tinerii pugiliști 
bucureșteni și pe cei din Doll, 
a fost de bună valoare tehnică, 
cu multe meciuri interesante, 
frumoase, cu victorii la limită, 
dar și cu o prea mare doză de 
subiectivism manifestată de an
trenorii olteni, care, pasionați 
cum îi știm, au denăsit în unele 
cazuri limitele sportivității.

Primul a ^us î->
cadrul categoriei ..minime", pe 
Cristian Boe*eanu (Buc.) și Ma
rius Dădău (Dolj). A fost o partidă rH^am^ă. nv’1*'' o’
frumoase de ambele părți și cu 
victoria la puncte acordată lui 
Dădău. La ..semimuscă", tot o 
partidă agreabilă între bucures- 
teanul Gheorghe Andrei, mai 
înalt cu un can dec*t adversarul 
său Lucian Serp (Dolj). Agre
sivitatea micuțului sportiv oltean 
a fost destul de greu temperată 
de Andrei care totuși, folosind 
bine loviturile directe, a reușit 
să învingă și scorul a devenit 
egal : 1—1. La ..muscă", o altă 
întîlnlre echilibrată între Marian 
Stoica (Buc.) și Daniel Camen 
(Doli). Stoica, un bun tehnician, 
cu lovituri dure, l-a temnerat 
destul de greu pe Camen. care, 
în rundul trei, a fost si numă
rat. , iar scorul a devenit 2—1. 
Petrfcă Paraschiv (Buc?, trecut 
tactic la „cocoș", a cîștigat prin 
nenrezentarea adversarului $1..»
3—1. Au urmat anoi două sucale 
mai puțin scontate a’e doVenVor. 
T.a ..nană". Sorin Dima. cu toa
te că a fost aventfzat în renri^a 
secundă, a acumulat mai multe 

nerii titulari Dumitrescu și 
Leonte, Răducanu revine tot 
mai spectaculos la forma de In 
C.M.. Moțoc își confirmă as
censiunea și așa mai departe). 
Nu a putut, apoi, să treacă 
neobservată buna colaborare u 
mijlocașilor, intre care o nou
tate — sibianul Călin Fugigl. 
..Treisfertu-ile" an eta'.at'pofiă 
de joc, detașîndu-se prin si
guranță și aplomb alt tinăr, 
Șerban. Am mai reținut... bu
letinul medical — favorabil pe 
linie, cum precizau dr. Marian 
Anghelescu și masorul Marius 
Jinga.

CtȘTIGURILE TRAGERII PRO- 
NOEXPRES DIN 29 NOIEMBRIE 
1989. Cat. 2 : 1 variantă 100% a 
23.491 lei și 4 var. 25% a 5.873 
lei ; cat. 3 : 6.75 var. a 6.960 
lei ; cat. 4 : 55,25 var. a 850 lei ; 
cat. 5 : 96.00 var. a 489 lei : cat. 
X. 125 var. a 376 lei : cat. z : 
2.318.75 var. a 100 lei. REPORT 
CATEGORIA 1 : 208.373 lei.
• Astăzi, marți, 5 decembrie, 

este ULTIMA ZI pentru a vă 
juca numerele favorite la trage- 

gărășanu 5, Zidaru 2. Arbitri: 
D. Oprea (Timișoara) șl C. Pop 
(Satu Mare), șerban SERE — 
coresp.

UNIVERSITATEA C.S.Ș. VI
ITORUL CLUJ-NAPOCA — CO
MERȚUL C.S.Ș. SF. GHEORGHE 
31—50 (55—17). Campioanele au 
avut jocul Ia discreție și au do
minat copios (28—0 în min. 8 !). 
Cele mai bune apărătoare: Da
niela Moroșan si Erzsebet Am- 
bruș. Marcatoare: Badiu 24, Mo
roșan 15, Slmion 15, Dragoș 11, 
Morar 8, Popa 6, Enyedi 7, Ml- 
săUă 5 pentru „U“. Lăcătușu 13, 
Covacs 11, Mădăraș 9, Ambruș 
9, Deae 6, cehanezuk 3, Ciucbe 
2, Makcszcn 2. Arbitri : I. Breza 
(București) și A. Hohl (Satu 
Mare). Mircea RADU — coresp.

MOBILA C.S.Ș. SATU MARE 
— COMERȚUL TG. MUREȘ 
64—00 (35—26). Din min. 2, cînd 
au înscris primul coș, gazdele 
s-au aflat permanent la condu
cere și au obținut o prețioasă 
victorie. Cele mal bune apără
toare: Adriana Pascu și Edita 
Jakabfi. Au înscris: Szeneș 17, 
Chindriș 17, Szocs 12. Pascu 11, 
Tulbure 5. Toth 2 pentru învin
gătoare, Jakabfi 17, cîmpeanu 
14. Bulgăr 10. Podraczky 10, San
dor 4, Jicmond 4, Both 1. Ar
bitri: E. Poenaru (București) ți 
I. Georgiu (Cluj-Napoca). Roxa
na VIDA — coresp.

VOINȚA BRAȘOV — OLIMPIA 
BUCUREȘTI 67—63 (33—42). Joc
aprig disputat pină la fluierul 
final. Gazdele au condus pen
tru prima dată te min. 34 : 
45—44 I Ele au cîștigat. totuși, pe 
merit, datorită apărării mai bu
ne din repriza secundă, cînd O- 
limpia a marcat doar 31 de 
puncte. Cele mal bune apără
toare: Camelia Hinda și Maria
na Bădinici. Marcatoare: Jerebie 
28, Hinda 15. Gr ecu 11, Turtol 5, 
Vrapciu 5. Menlhart 3. Cleio 3 
pentru Voința. Cristea 24, E. 
SztVre 15, Bădinici 12, Bird 4, 
Marinache 4. Stoîehîță 3. Țintea 
1. Arbitri: M. Aldea (Ploiești) și 
C. Drăgănescu (Pitești). Victor 
SECAREANU — coresp.

Revenim c 
asupra me 
duminică in 
lin al Diviz 
subliniat ct 
Tractorul și 
victorii nete, 
pluton...

CALCULAI 
— C.S.M.U. 
-12, 5, 6). I 
nică modest, 
greșit mal | 
fileu — și-a 
rit victoria, 
tine mai m 
mai mult de 
In setul seci 
vociferări, pi 
opt cartonaș 
adus chiar 1 
cund) 1 S-ai 
Mifu șl Răd 
gătorl. Arbit: 
lău și D. I 
reștl. (O. Gt

VIITORUL 
TROTEHNICj 
(11, 13, 7). J 
65 de minut

PI

puncte șl a cîștigat în fața lui 
Marian Mătărău, iar la „semiu- 
șoară“ Iulian Ciobanu. chiar de 
la primele schimburi, a acuzat 
o lovitură joasă și Victor Buș
tean a fost descalificat, scorul 
devenind egal : 3—3 la jumătatea 
galei. La „ușoară"; Nicolae Dima 
(Buc.) a trebuit să se întrebu
ințeze la maximum pentru a pu
tea smulge decizia în fața lui 
Alexandru Ilie care, tot atît de 
bine, putea fi declarat cîștigător, 
și... București — Dolj 4—3. La 
categoria imediat superioară, 
Florin Marin (Buc.) a început 
meciul în forță și dădea impre
sia că va realiza marea surpri
ză, dar Gheorghe Oprea (Dolj), 
după ce șl-a .domolit" partene
rul, l-a obligat, prin lovituri 
necruțătoare, să abandoneze chiar 
în primul rund, scorul devenind 
din nou egal : 4—4.

Ultimele patru partide au re
venit selecționatei Bueureștiului. 
La ..mijlocie mică", Cristian Du
mitrescu a cîștigat la puncte în 
fața Iui Dig Stănache, dună un 
meni echilibrat. „Mijlociul" Ton 
Văduva, dună ce sl-n exnediat 
adversarul. Florentin Cioi, la po
dea în prima repriză, a trebuit 
să lunte din răsputeri pentru a 
se ved°a în nostură de învingă
tor. întîlnirile pe muchie de 
cuțit Ia ..semigrea", între Petrî- 
că Stoica si Florin Vîlcu. Dună 
două renrize Stoica acumulase 
up avantal destul de ..liniștitor". 
Dar în ultimele trei minute, 
Vîlcu s-a dezlănțuit, l-a purtat 
pe Stoica prin toate colțurile 
ringului J-a trimis și la podea, 
dar. cum s-a trezit prea tîrziu, 
si-a dat totuși seama că un meci 
de box are... trei reprize. Acest 
lucru ar fi trebuit să-i spună 
antrenorii mai din vreme ! La 
„grea*. Daniel Dăncuță a cîștigat 
prin abandon dubă numai efreva 
secunde. în fata lui Danie! Bfcuț 
si astfel selecționata Canîtalei n 
devenit camnloană națională la 
box juniori pe echipe, cu scorul 
general de 3—4.

Pout IOVAN

l
VOINȚA P 

TROMUREȘ 
2537 (5—1). < 
tapei a 8-a < 
lorică a Divi: 
constituit ini 
fa (ocupanta 
pionatul trec 
deținătoarea 
testabilă $1 
Așa cum se 
au fost pas! 
tetr-un perie 
lizări tehnice 
plăcted și pr 
(Ia ultimele ; 
gazdele eond 
p.d.). fave 
antrenoare 
unui plus 
putere de cor 
tele dificile, 
ieștencele au 
nor adversar 
cunoscătoare 
de popice, a 
învinse abia 
Ia ..izolate”. 
Demeter, 
gean, in vure 
mari spera 
exasperant 
în... gol 
tate doar cu 
p.d.). pierzîn 
Dar pentru a 
mal clară as’ 
forte existent 
rezultatele ln< 
intrării spo 
Constanța Ni 
llalalai tE> 
Mihaela Lixai 
ciu 454 (1) — 
hătlă — Ane 
408 (4) — 331
— Aurelia Se 
(5). Maria R< 
meter 423 (2) 
ta Constantin 
439 (01 — 43
— „bilele < 
Stere Cretele

Proaspăt investit cu însem
natul rol de căpitan de echi
pă, tenacele Haralambie Du
mitraș tine să sublinieze: „A- 
vem, știm bine, misiunea rea
bilitării, putem — sint con
vins — să renetăm evoluția de 
Ia Cardiff, din alte meciuri In 
Marea Britanîe la finele că
rora s-a vorbit și s-a scris in 
termeni aleși despre rugbyui 
românesc. Acestea fiind spe
ranța și promisiunea noastră, 
cuvîntul de ordine rămine dă
ruirea". Intr-adevăr...

Mult succes, tricolori !

• VO1N,_.
TA TG. MU1 
Surpriză de 
din Galați, e 
vizibila crești 
petelor, după 
tant. corobor. 
a două jucăl 
Chiriloiu — 
veanu — 403 
forte ale ec 
s-au comport 
componentele 
sau depășind 
S-au impus 
440 și Maria 
Gyreși — 426 
Iar de la 
Năstase — 4 
437 șl Lica I 
mac SIRIOPO 
DROTEHNIC/ 
ROMET BU 
(3—3). Bucuri 
re” prin Floi 
(cea mai but 
niunii) și ju>
— 397, luînd 
de popice in 
dă, alcătui 
Stoichiță — 
stantin — 380 
este dominat 
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ri Bucu-
■ ELEC- 
A 3—0 
t numai 
d prima

victorie in campionat a gazdelor, 
care s-au mobilizat total și au 
avut in alina și Prodan cei mai 
buni jucători (bine au evoluat 
și alți component! ai sextetului 
băcăuan : Dumitru. Danuescu, 
lomfa). Oaspeții, in frunte cu 
Tutovan, secundat de Vaida, au 
dat o replică puternică, făcînd 
ca meciul să fie viu disputat In 
primele două seturi. De mențio
nat că punctul forte al Învingă
torilor a fost blocajul. Au arbi
trat C. Oprea și M. Ioanovici, 
ambii din București. (E. MAND- 
LEit, coresp.).

TRACTORUL BRAȘOV — RE- 
LONVL SAVINEȘTI 3—« (4, «, »). 
Succes categoric al brașovenilor 
în fata unei echipe debusolate, 
a cărei ripostă a ridicat multe 
semne de întrebare. Tractorul și-a 
organizat judicios acțiunile de 
atac, s-a apărat atent și efi
cient, llmltînd numărul greșelilor 
tehnice. S-au remarcat : Ferariu, 
Cășvean, Ristea, Arniceriu, toți 
da la învingători. Arbitri : M. Ni- 
colau și G. Simulescu. ambii din 
București. (C. GRUIA, coresp.).

SCORURI STRÎNSE
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VOINȚA BUCUREȘTI — ZC.FJl. 

CLUJ-NAPOCA HIS-SZM (S,
t—0, 5). Gazdele n-au mai practi
cat de mult un joc atît de com
plet și eficace (cu rezultatul de 
5415 au stabilit noul record al 
arenei), toți cei C sportivi care 
au evoluat luptind cu dăruire 
pentru victorie. Astfel, C. Bă- 
nescu șl veteranul C. Rădules- 
cu, cu un total de 1846 (909 + 937), 
se desprind încă din start de 
perechea clujeană formată din 
Gr. Blaga și D. Beșe — 1746 
(875 + 871). Finalul de partidă a 
adus pe pistă jucători de cer
tă valoare, publicul fiind real
mente încintat de „nouarii" în 
serie ai lui I. Bice (C.F.R.)
— 822, de mobilizarea exempla
ră și calmul lui L. Muceag (V)
— 835, de pregătirea fizică de
invidiat a longevivului șt. Deak 
(C.F.R.) — 906 și, nu în ultimul 
rînd, de ambiția juniorului N. 
Lupu (V) — 922 de a fi la înăl
țime (și a fost) în confruntarea 
sa directă cu fostul campion 
mondial I. Bice. (Ion PANA) • 
UNIO SATU MARE — GLORIA 
BUCUREȘTI 5304—5150 (5—1).
Joc plăcut, cu lansări precise de 
ambele părți. A ciștigat UNTO, 
datorită unui plus de omogenita
te. Cel mai buni au fost Gh. 
Dudaș — 934 șl I. Ardelean — 
902 de la gazde, respectiv C. 
Stamatescu — 912 și L. Pop 907. 
(Ștefan VIDA-coresp.) • MI- 
NAUR BATA MAR1? — OLIMPIA 
I.E.I. BUCUREȘTI 5905—4923 
(6—0). « C.F.R. EXPLORĂRI
C-LUNG-MOLD. — METALUL 
HUNEDOARA 5562—5463 (4—2). « 
MINERUL VULCAN — ELEC- 
TROMUItEȘ TG. MUREȘ 5182— 
5121 (2, 5—3, 5). Rezultatele au 
fost transmise de coresponden
ții : C. CRETU, D. RADUCANU, 
V. PARASCHIV, P. COMȘA Șl 
OV. NEMEȘ.
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Se simte la Craiova. In tri
bune, un suflu nou, care amin
tește de perioada în care orașul 
lui Bălăci se afla „sub sărutul 
fotbalului**. Acum, vocea crai
nicului rostind numele „idolilor* 
este acoperită de aplauze. Gic* 
Pepescu este însoțit de urale 
chiar cînd realizează o simplă 
deposedare, plecările lui șt. 
Stoica au ceva din rumoarea 
stadioanelor la startul lui Cari 
Lewis, iar corul tribunei studen
țești s-a regrupat și cîntă In 
versuri alb-albastre. Intr-un cu- 
vint, tribuna e convinsă că U- 
niversitatea de astăzi înseamnă 
a treia respirație a fotbalului ol
tean. Prima dintre ele a fost 
cea a „meteoritului de aur**, 
de acum cincizeci de ani, cu 
Albu, Angelo Nlculescu, Mari, 
Nistor și cu cei veniți de prin 
Banat, care aduseseră „Băniei* 
un titlu național; a doua ar fi 
cursa cea mare, care a început 
cu Fiorentina și s-a încheiat 
„fără înfrfngere" In fața Benfi- 
căi Iui Eriksson; a treia este, 
evident, cea de astăzi, după ce 
Craiova a făcut tabula rasa 
peste atîtea nume legendare și 
a ales varianta tinerească a lui 
da capo, cu tot ce înseamnă 
asta, adică prospețime, elan și 
curaj. Dacă mai adăugăm că 
fotbalul oltean și-a asumat șl 
riscul de a începe — inspirat — 
cu un antrenor de 34 de ani, ne 
dăm seama că a treia respirație 
este o realitate căreia i se pre
văd frumoase perspective...

Sigur că tribuna olteană n-a 
fost prea mulțumită de scorul 
(și chiar de jocul) favorlților

săi în meciul cu Petrolul. Su
porterii ar fi vrut goluri multe 
și mai molt foc în jocul echipei. 
Dar să nu uităm că ea nu a 
putut consuma euforia meciului 
de pe Ghencea. cînd a realizat 
cea mai bună performanță din 
ultimii ani. Și, după cum ve
dem mereu, fotbalistul nostru 
trece cu mare ușurință de la o 
stare la alta, cu implicațiile fi
rești asupra randamentului său.

Două cuvinte despre așezare și 
mișcări tactice. In momentul de 
față. Universitatea Craiova men
ține în defensivă trei piese gre
le, ca tunurile de mare calibru 
care acoperă atacurile. Spre 
mijlocul terenului operează în 
posturi inedite de conducători de 
joc un Adrian Popescu, un Bi- 
ea și alții, asta mai ales din 
cauza stării de contemplație a 
pieselor grele. In sfîrșit. Stoica 
este singurul vîrf autentic, dar 
care nu se bucură de o prea 
bună colaborare cu linia a doua, 
mereu imprevizibilă și mereu 
febrilă.

Aceste scurte observații por
nesc de la ideea că universita
tea Craiova poate mult mai mult 
decît a arătat cu Petrolul șl 
chiar — spun martorii oculari — 
decît în cele două meciuri cu 
Dinamo și Steaua. De altfel, nu 
e nevoie de un mare efort de 
imaginație pentru a ne da sea
ma că talentații tineri craioveni 
pot asigura un coeficient mult 
mai mare ansamblului echipei.

loan CH1RILA

RÎNDURI PENTRU CORVINUL
Sigur, privind clasamentul, lo

curile pe care le ocupă și fi
nind seama de valoarea de an
samblu a loturilor respective, 
nu era greu pentru nimeni să 
anticipeze că, duminică, Corvi- 
nul avea o misiune dificilă în 
partida cu Victoria, mai ales că 
echipa hunedoreană juca și în 
deplasare. Așadar, acel 2—0 cu 
care echipa bucureșteană a cîș- 
tigat întîlnirea apare logic, cum 
logică a fost și desfășurarea jo
cului. O primă repriză, victoria 
s-a detașat sub impulsul lui 
C. Solomon și Hanganu și al 
jocului plin de fantezie al lui 
Coraș și Ursea, mereu abili în 
schimbarea acțiunilor de atac, 
în ciuda terenului înghețat. Am 
vrea însă ca în aceste rîn- 
duri să spunem o vorbă bună, 
de încurajare, pentru echipa 
hunedoreană O văzusem în ur
mă cu puțin timp la Constanța 
și evoluția ei pe Litoral a fost 
palidă. Acum, Corvinul a arătat 
altă față, un joc mai bun, de- 
monstrînd eforturile care le face 
pentru a ține pasul cu primul 
nostru eșalon. In comparație cu 
Metalul Hunedoara din anul 
1954, cînd echipa se baza pe ju
cători adunați de prin toată 
țara, adevărate Dăsări călătoare, 
cu care a și retrogradat atît de 
repede, Corvinul acestui dece

niu și-a făcut o frumoasă car
te de vizită cu fotbaliști crescuți 
In propria-i curte de un meș
ter ca bătrînul Mitică Pătrașcu 
și alte ajutoare de-ale sale. Să 
nu uităm că „tricolorii" de azi, 
Rednic, Andone, Mateuț ș! 
KIein, că un alt jucător care promite atît de mult, Hanganu, 
sînt copiii Corvinului, a cărui 
contribuție, privită prin această 
prismă, la calificarea echipei 
naționale nu poate fi omisă. A- 
cum, în jurul lui Petcu sau Ga
bor (acesta însă prea de multe 
ori cam apatic), al Iul Ioniță 
sau Tirnoveanu au venit lin 
Stroia, un Cocan sau Bozga. 
Iar numele celor mal noi sînt 
Chezan, Bănică (cu excelentă e- 
voluție duminică), Postolache, 
FI. Chiriță sau Bordean. Pe u- 
merii lor apasă performanțele 
de altădată (unde ești Cupa 
U.E.F.A. ?), locul din clasa

ment, dar unii dintre ei sînt 
jucători de perspectivă, pe care 
antrenorul Octavian Cojocaru 
încearcă să-i impună primei di
vizii. Nu va fi ușor, există în 
echipă parcă și o stare de re
semnare, dar Corvinul a arătat 
că poate reveni. Cu muncă și 
răbdare. Cu înțelegere din par
tea unora șl cu multă încredere.

Constantin ALEXE

ASTĂZI, MECIUL DINAMO - „U" CLUJ-NAPOCA, 
• DIN ETAPA A 16-a A DIVIZIEI A

După cum se știe, mîine sînt 
programate partidele din etapa 
a 16-a a campionatului Diviziei 
A de fotbal. Una dintre ele, 
Dinamo — „U“ Cluj-Napoca, se 
va disputa însă astăzi, în de- 
vans, pe stadionul din șoseaua 
ștefan cel Mare, cu începere de 
la ora 13. Această partidă va fi

condusă de o brigadă de arbi
tri avîndu-1 la centru pe I. Igna 
(Timișoara), ajutat la linie de 
C. Corocan (Reșița) și t. Nicu- 
lițov (Focșani). Jocul dintre e- 
chlpele de speranțe ale celor 
două cluburi se va disputa de 
la ora 10,30.

RESPECTUL PROFESIEI
Faptele, cele pe care te cunoaștem noi, ar fi 

Florin Halagian (Victoria), eliminat de pe „Ghen<__
cîteva etape mal tîrziu. Sorin Cirțu (Universitatea C 
Virgil Dridea (Petrolul), scos de pe banca tehnică la 
rești, pe „Victoria", ca să nu mai spunem că și la un 
de „B“, cel dintre Autobuzul și Pandurii Tg. Jiu, 
trul (altfel cu o prestație fără cusur) l-a îndepărtat 
teren pe conducătorul (delegatul) formației oaspete.»

Concluzia e simplă : a crescut numărul antrenorilor 
niți „indezirabili" în ochii arbitrilor, care, apelînd Ia 
lament, îi poftesc pe cei (considerați) în culpă în 
Existînd, exemplele de mal sus provenind de la partide la 
care semnatarul acestei note a asistat, fenomenul merită, cre
dem, o analiză, cît de fugară. Sigur că, în condițiile ritmu
lui accelerat al finalului de sezon și ale terenurilor grele (care 
înlesnesc felurite interpretări), tensiunea sporește în rindul 

să nu ne ferim s-o spunem 
Motiv pentru 

la 
mai 
ca- 

avut 
di- 

impli-

următoarele : 
.Ghencea**, ca și, 

i Craiova) ; 
Bucu- 

mcci 
arbi- 

din

deve- 
regu- 

_ tribune, 
partide

înlesnesc felurite interpretări)
tehnicienilor, dintre care unii _____
— sînt cunoscuțl ca pătimași, temperamentali. ____
care acceptăm că-și pot pierde cumpătul, abătindu-se de

Î normele impuse, vociferînd în timpul meciurilor și așa 
departe. De aceea nici nu excludem posibilitatea ca, în
zurile invocate sau în altele, „cavalerii fluierului" să fi 
dreptate, cu toate că (rezerva ni se pare obligatorie) în 
alogul arbitru—antrenor, de regulă străin tribunei șl, ' . 
cit, mesei presei, doar cel dinții are, concret, putere de de
cizie. Numai că, observația se impune, în toate situațiile a- 
mintite, cei care au suportat rigorile „legii* (uneori și după 
doar 15—20 de minute de joc) au fost, invariabil, reprezen
tanții formațiilor aflate in deplasare l

Nu facem nici un proces de Intenție arbitrilor. Nici nu te 
cerem ca (în această privință) să ignore regulamentul. Dar 
parcă se impune (să te atragem atenția asupra a ceea ce ris
că să devină „modă" și să le aducem aminte că, dacă munca 
lor e obșească, cea a antrenorilor are un alt caracter și ea 
include, între alte sarcini, șl pe aceea de a îndruma echipa pe 
durata unul med de pe banca tehnică. Dacă prima e pasiune, 
cealaltă e profesie, iar profesia, ***' '
unde, solicită respect maxim.

din totdeauna și ori-

Ovidiu IOANITOAIA

CRAMPOANE Șl... CRAMPONA»!
Anunțînd în ziarul nostru 

de ieri faptul că meciul din
tre divizionarele B A.S.A. 
Progresul Timișoara și U.T. 
Arad nu s-a disputat, reve- 
venlm astăzi cu răspunsul 
la eventualele — și fireștile, 
de altfel — Întrebări ale ci
titorilor dornici să afle a- 
mănunte suplimentare. Care 
au fost, așadar, cauzele ? 
Interesîndu-ne, ne-am găsit 
In fața unei situații, să nu 
o numim stupefiantă. dar 
în orice caz cu un precedent 
greu de găsit în fotbalul 
nostru.

înaintea începerii jocului, 
arbitrul de centru loan roșu 
(Tîrgu Neamț) a efec
tuat obișnuitul control al 
crampoanelor. Un control cu 
atît mai necesar acum, cînd 
terenurile înghețate „împing" 
multe echipe la utilizarea u- 
nor crampoane ascuțite, pe
riculoase pentru adversari. 
A găsit — afirma arbitrul cu 
pricina — cîțlva jucători ai 
formației oaspete în jnere- 
gulă, indicîndu-le să-și 
schimbe grabnic crampoa
nele. Aceștia — afirmă me
moriul semnat de președin
tele clubului U.T.A., vasile 
Păltincanu, șl de căpitanul 
echipei Marcel Lăzăreanu 
— s-au conformat de îndată, 
intrînd în teren în așteptarea 
începerii meciului. Mai pu
țin jucătorii Toderaș și 
Muhlroth, pentru care nu se 
găsiseră ghete regulamentare.

Dar, se știe, o echipă poate 
începe medul și in 7 fot
baliști... Numai că în locul 
fluierului de începere s-a fă
cut auzit cel. mai bine zis
cete trei. ale... finalului de
partidă 1 Arbitrul Roșu, re- 
controlînd crampoanele, a
apreciat că nu i-a fost res
pectată dispoziția șl ca atare 
s-a îndreptat hotărit spre 
vestiare I Bineînțeles, in lip
sa celui de pe teren, a în
ceput „meciul" discuțiilor la 
cabine ; prilej cu care. a- 
firmă același memoriu al e- 
Chipei arădene, arbitrul Roșu 
„abia reușea să articuleze 
cuvintele șl mirosea a al
cool".

In care din cele două „ta
bere" să se fi născut gre
șeala T In cea a arădenilor, 
cramponîndu-se de.» cram
poanele lor ascuțite, sau în 
cea a arbitrului, care șl-a 
exercitat abuziv dreptul de 
a hotărî destinele unul meci 
oficial ? Nu ne pronunțăm, 
nld nu intenționăm acest 
lucru ; dar un joc de cam
pionat național nu s-a dis
putat, iar acest lucru s-a 
produs, în mod cert, in ur
ma unui act de indisciplină, 
de încălcare a regulamen
tului. Cine a greșit 2 F.R. 
Fotbal, comisia sa de resort, 
are datoria să analizeze ur
gent situația și să sancți
oneze drastic vinovatul 1
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SERIA I
Metalul Rădăuți — Steaua Me

canica Huși 1—0 (0—0), Electro 
Botoșani, — Constructorul Iași 
1—0 (0—0), A.S.A. Explorări
Cimpulung Moldovenesc — Car- 
pați Gălănești 2—0 (1—0), Aurora 
Tg. Frumos — Proletarul Bacău 
1—0 (0-0), FEPA 74 Birlad — 
Unirea Negreșt* 3—0 (2—0), Par
tizanul Bacău — Mecanica Vaslui 
3—1 (2—0), FORTUS Iași — 
TEPRO Iași 1—0 (0—0), C.S.M. 
Bucecea — Zimbrul Șiret 4—1 
(4—1).

Pe primele locuri în clasament, 
după incheierea turului campio
natului : 1. STEAUA MECANICA 
HUȘI 23 p (37—15) 2. FEPA 74
Birlad 22 p (34—6), 3. Partizanul 
Bacău 21 p (27—13)... pe ultimele 
locuri : 15. C.SJU. Bucecea 9 p 
(17—41) 16 TEPRO Iași 7 p
(15—37).

SERIA A II-a
C.S.M. Borzești — Textila Bu- 

huși 1—1 (1—1), Petrolul Moinești
— Metalul Sighișoara 1—0 (1—0), 
Rapid Miercurea Ciuc — Mureșul 
Luduș 6—0 (3—0). Unirea Cristur
— Metalul Reghin 2—0 (0—0), A- 
vintul Reghin — Mureșul Toplița 
l—0 (1—0), Progresul Odorhei — 
Metalotehnica Tg. Mureș 4—0 
(1—0). Oțelul Reghin — Viitorul 
Gheorgheni 0—0. Minerul Comă- 
nești — MECON Mun. Gh. Gheor- 
gh’u-Dei 1—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. C.S.M.
BORZEȘTI 24 p (24—7), 2. Pro
gresul Odorhei 18 p (28—15), 3. 
Unirea Cristur 18 p (24i—33)... pe 
ultimele locuri : 13. Metalul Re
ghin tl p (13—27) 14. Otelul Re
ghin 11 p (11—20> 15. Rapid M.
Cine 11 p (18—16) 18. Metalul
SighișoanH s ,» (8—19).

SE’t.ta A IIT-a
Gloria C.F.R. Galați — Progre

sul Tsaeceo 3—0 rt—oi. Laminorul 
— roirtu Tvesti 2—0 (1—0), 

T>av*'’4î»'* — Chimia Bră
ila 1—0 n—01. Meoanosnort Ga
lați — Știința NAVROM Galați

3—1 (1—0), Arrubium Măcin — 
Forest Gugeșd 5—1 (2—0), Chi
mia Autobuzul Mărâșeșii — Tri- 
cotext i-anctu 1—0 (4—0), Celu
loza Adj ud — F.C.M. Delta Tul- 
cea l—o (0—0), C.S. Progresul 
Braila — Petrolul Brăila lanea 
1-2 (1-1).

Pe primele locuri : 1. GLORIA 
C.r.K. WUA’H ZI p (53—4), 2. 
Foresta Gugești 17 p (31—27), 3. 
Celuloza Aujud 17 p (18—20), 4. 
Meeanosport Galați 17 p (28—33) 
...pe ultimele locuri : 15. Progre
sul Isaccea 11 p (18—35), 16. La
minorul Brăila 7 p (20—33).

SERIA A IV-a
Callatis Mangalia — Progresul 

C.S.S. Medgidia 3—1 (1—0), Olim
pia Slobozia — CONPREF con
stanța 10—0 (4—0) S.N. Oltenița
— Metalul Plopeni 0—0, Viitorul 
Chirnogi — Victoria Florești 1—2 
(0—1), Voința I.C.S. Medgidia — 
Rapid Fetești 4—1 (3—1). Dunărea 
Călărași — A.S.A. Chimia Plo
iești 3—2 (1—1), Portul Constanța
— ISCIP Ulmeni 1—0 (0—0), Vic
toria Țăndărel — Victoria Lehllu 
3—0 (2—0).
• Meciul Dunărea Călărași — 

Callatis Mangalia, din etapa a 8-a 
(pe teren 3—1) a fost omologat 
cu 3—0 în favoarea echipei din 
Mangalia.

Pe primele locuri: 1. CALLATIS 
MANGALIA 24 p (23—13), 2. Vic
toria Florești 22 p (25—8), 3. 
Progresul C.S.S. Medgidia 20 p 
(28—10)... pe ultimele locuri : 15. 
ISCIP Ulmeni 10 p (22—26), 16. 
Rapid Fetești 9 p (17—41).

SERIA A V-a
Progresul Șoimi: IMUC Bucu

rești — Automatica București 
3—0 (0—0), MECOS București — 
A.S.I.C. București 4—0 (2—0).
MECON București — Metalul 
București 2—; (0—0), Dunărea
Giurgiu — I.M.G. București 3—0 
(2—0). Avicola Crevedia — Ranid 
Braniștea 0—1 (0—1). IUPS Chi
tită — Tehnometal București 3—0 
(0—0), Danubiana București —

Victoria Giurgiu 2—1 (1—1), vis
colii București — C.F.R. B.T.A. 
București 3—1 (2—0).

Pe primele locuri : 1. PRO
GRESUL ȘOIMII IMUC BUCU- 
Kbojli 2r p (ZA—<), 2. I.M.G. 
București 19 p (25—17). 3. Metalul 
București 17 p (34—18), 4. ME
CON București 17 p (25—16)... pe 
ultimele locuri s 14. Viscolii 
București 11 p (29—36), 15. Rapid 
Braniștea 11 p (16—34) 16. C.F.R.-
B. T.A. București 10 p (13—36).

SERIA A Vl-a
Electroputere Craiova — Unirea 

Alexandria 6—0 (1—0). Chimia 
Tr. Măgurele — Progresul Băl
tești 1—0 (1—0). ROVA Roșiori — 
Spicul coteana 4—0 (1—0), Petro
lul Stoina — Recolta Stoicănești 
5—0 (4—0) Minerul Mătăsari — 
Petrolul Țicleni 2—1 (1—1), Spor
tul Muncitoresc Drâgănești Olt — 
Dunărea Zimnicea 4—o (3—0), 
I.O.B. Balș — Constructorul Șoi
mii Craiova 2—1 (1—0), Viitorul
C. S.S. Drăgănești — Progresul 
Corabia 4—0 (1—0).

Pe primele locuri : 1. ELEC
TROPUTERE CRAIOVA 27 p 
(61—9), 2. ROVA Roșiori 18 p
(36—16), 3. Progresul Băltești 18 
p (22—14)... pe ultimele locuri : 
15. Chimia Tr. Măgurele 11 p 
(17—27), 16. Sportul Muncitoresc 
Drăgăneștl Olt 11 p (15—28).

SERIA A Vil-a
Carpați Mîrșa — I.P.A. Sibiu 

3—4 (1—2), Chimia Găeștl — Da
cia Cozla Călimănești 2—0 (0—0), 
Electrica Titu — Dada Pitești 
2—1 (1—0) Carnați Brașov —
Metalul Rm. vncea 2—0 (1—0),
C.S.U. Mecanica Sibiu — Elec
tronistul Curtea de Argeș 7—1 
(4—0). Muscelul Cimpulung — 
Metrom Brașov 1—0 (0—0), Car
pați Agnita — Metalul Voința 
Sibiu 2—0 (1—0) Unirea Pitești 
— Nitrsmonla Făgăraș 1—1 (0—01.

Pe primele locuri : 1. I.P.A.
sretu 23 p (20—13), 2. Dada Pi
tești 20 p (21—11). 3. Camati
Brașov 18 p (27—24), 4. Electrica

Titu 16 p (26—20)... pe ultimele 
locuri : 15. Dacia Cozia uaiiiaa- 
nești 12 p (12—30), 16. Metalul
Rm. Viicea 12 p (13—37).

hERXA A vlll-a
Metalul Tg. Secuiesc — Monta

na sinaia 1—1 (1—1) Carpați Co- 
v-asna — Chimia Buzău 3—1 (1—1), 
Precizia Sâcele — Carpați Re
tain 0—0, Metaiul Filipești — 
Electro Sf. Gheorghe 2—0 (0—0), 
Petrolul Băicoi — Cimentul Fienl 
3—0 (2—0) Unirea Cimpina — 
Minerul Filipești 1—0 (1—0), Hi
drotehnica A.S.A. Buzău — Mi
nerul Șotinga 5—0 (1—0). Petrolul 
Berea — Minerul Baraolt 2—1 
(0-0).

Pe primele locuri : 1. MONTA
NA SINAIA 26 p (40—11), 2. Hi
drotehnica A.S.A. Buzău 19 p 
(33—21). 3. Metalul Filipeștil de 
Pădure 19 p (28—13)... pe ulti
mele tocuri : 15. Petrolul Berea 
11 p (16—37). 16. Carpați Nehoiu 
10 p (12—29).

SERIA A IX-a
A.S. Paroșenl — Vulturii Lugoj 

1—0 (1—0) Minerul Anina — Mi
nerul Lupeni 1—0 (1—0). Auto- 
mecanica Reșița — C.S.M. Dro- 
beta Tr. Severin 1—0 (0—0), E- 
nergia Timișoara — A.S Sînmar- 
tinul Sirbesc 2—0 (2—0), C.S.M. 
Caransebeș — Minerul Știința 
Vulcan 5—0 (1—0). Retezatul Ha
țeg — Ceramica Jimbolia 5—1 
(4—0). Mecanizatorul Șimian — 
U.M. Timișoara 1—1 (0—0), Dler- 
na Orșova — Minerul Moldova 
Nouă 1—1 (0—l).

Pe primele tocuri : 1. MINE
RUL LUPENI 20 p (28—15), 2. 
Vulturii Lugoj 20 p (33—12) — 
victorie directă — Minerul. 3. 
C.S.M. Caransebeș 19 p (22—15)... 
pe ultimele tocuri : 15. Meean'zn- 
torul Șimian 9 p (9—33). 16. C.S.M. 
Drobeta Tr. Severin 8 p (8—26).

SERIA A X-a
Dacia Orăștie — Minerul Or. 

dr. Petru Groza 2—0 (1—0). Mo
torul IMA Arad — Unirea Sîn- 
nlcolau 3—1 (2—0), C.F.R. Sime- 
ria — Șoimi! LIpova 5—1 (2.—1), 
Chimia Tășnad — înfrățirea Ora
dea 4—3 (2—21. Voința Oradea — 
Strungul Chișlneu Crlș 2—0 (0—0),

Gloria Bciuș — Aurul Brad 0—2 
(u—i), Uieiui or. or. Pevru Gro
za — Pecroiui Arad 6—i (z—u), 
unirea xomnauc — Dacia lvieca- 
mca vraȘLe z—o (0—uj.

»-e p...a<.e luciul : 1. DACIA 
Ou^^xau zz p o»—g), 2. Unirea 
Suuucoiau Mare 18 p (zr—iu,, i. 
oțeiui or. or. Petru Groza 18 p 
(zz—zoj... pe uiumeie locuri : lo. 
Umrea TOuinauc ii p (zj—oi). 16. 
Gloria Beiuș o p (lz—37).

suRiA A Xi-a
Metalurgistul Cugir — Unirea 

Dej a—u (*—u> Oașul Negrești — 
soua Ocna Mureș z—1 (0—0), Me
talul Aiud — ijupKOM Baia lua
re 4—1 it—l) Industria Sirmei 
C. Turzli — C.D G Ciuj-Napoca 
1—o (9—0), Sticla Arieșul Turda
— Victoria Cărei 4—0 (2—0), Mi
nerul Sârmășag — Minerul Băița 
6—1 (4—0). Energia C.P.L. Seoeș
— Voința Oaș Negrești 6—0 (1—0), 
Mobila Armatura șimleu — La
minorul Victoria Zalau 2—1 (0—1).

Pe primele locuri : 1. META- 
LURGuSxuL CUG1K 27 p (46—4), 
2. Industria Sirmei Cimpia Turzii 
18 p (22—10), 3. Unirea Dej 17 p 
(29—27)... pe ultimele tocuri : 15. 
C.U.G. Cluj-Napoca 12 p (20—19), 
16. Soda Ocna Mureș 10 p (14—34).

SERIA A XlI-a
Chimia Năsăud — C.I.L. Sighet 

0—3 (0—1), Laminorul Roman — 
Minerul Baia Spri? 2—1 (1—1), 
Bradul Vișeu — Minerul Cavnic 
1—1 (0—0). Steaur Minerul Vatra 
Dornei — Cetatea Tg. Neamț 4—0 
(2—0). Minerul Borș. — Minerul 
Crucea 5—1 (3—0). Avîntul Frasin
— Minerul Gura Humorului 2—1 
(1—1). Relonul Săvlnesti — Me
canica Bistrița 0—0. Laminorul 
Beclean — Metalul Victoria Ro
man 2—0 (2—0).

Pe primele tocuri : 1. C.I.L.
SIGHET 23 p (38—9), 1. Lamino
rul Beclean 19 o (28—24). 3. Re
lonul Săvinești 19 p 21—16)... pe 
ultimele locuri : 15. Metalul Ro
man 11 p (18—20) 16. Steaua Mi
nerul Vatra Dornei .11 d (24—32).

Rezultatele ne-au fost transmi
se de către eoresnondenHI noștri 
voluntari din localitățile res
pective.



C.M. de calificare pentru grupa Â la handbal feminin
-"T •Siaixaau-l’ft, xjr-rts■ aisoBsai

In seriile semifinale se anunță
PARTIDE ECHILIBRATE

FJERRITSSLEV, 4 (prin te
lefon, de la trimisul nostru 
special). Meciul reprezentati
vei țării noastre cu formația 
Bulgariei a încheiat evoluția 
ei în întrecerile preliminare 
ale seriei C din cadrul C.M. de 
calificare pentru grupa A, de 
anul viitor Dacă primele două 
meciuri, cu Japonia și Portu
galia, n-au constituit un exa
men dificil, în schimb de o 
mare dificultate a fost întil- 
nirea cu naționala Bulgariei, 
în această dispută, pe lingă 
perioade bune de joc, handba
listele noastre au traversat și 
momente de derută, de pri
peală, cauzate, în principal, de 
un inexplicabil trac al cîtor- 
va jucătoare cu experiență 
(Tîrcă și Matei, de exemplu), 
pe fondul unui angajament al 
handbalistelor bulgare, cu un 
foarte eficace marcaj om la 
om. In această partidă au mar
cat Luca 5 (3 din aruncări 
de la 7 m), Doiciu 4, Anto- 
neanu 2, Cozma 2, Lefter 2. 
Iovănescu, Ivan, Matei și Tircă 
(se poate observa însă aportul 
inegal al cîtorva dintre jucă
toare).

Echipa României a ocupat

„TURNEUL CAMPIONILOR"
LA TENIS

Suedezul Stefan Edberg a 
cîștigat ediția cu numărul 20 
a „Turneului Campionilor", în
trecere ce reunește, la fiecare 
sfîrșit de an, pe cei mai buni 
opt jucători de tenis din lu
me, în ordinea dată, la mo
mentul startului, de compute
rul A.T.P. In finala competi
ției (desfășurată pentru a 13-a 
oară consecutiv, și ultima, pe 
arena Madison Square Garden 
din New York, anul viitor ur- 
mînd a avea loc, la Stuttgart, 
In R.F. Germania), Stefan Ed
berg l-a învins pe vest-germa- 
nul Boris Becker, marele fa
vorit al concursului, la capătul 
a trei ore de joc și a patru 
seturi: 4—6. 7—6, 6—3, 6—L

PE SCURT • PE SCURT
BASCHET • In turneul mas

culin de la Singapore, echipa 
sovietică stroitel a Întrecut cu 
85—75 (41—36) o selecționată a U- 
nlversllățil din Nevada (S.U.A.) 
• La Buenos Aires : Argentina 
— Australia 87—71.

CĂLĂRIE • Proba de obstaco
le din cadrul concursului de la 
Bordeaux a revenit sportivului 
francez Eric Navet (..Malesan"). 
care l-a Întrecut în baraj pe el
vețianul Philippe Guerdat („Alfa 
Borneo").

DIVIZIA A DE JUDO
(Urmare din pag. 1)

locuri — derbyul Sieaua — Di
namo București. Florin Bije- 
naru (S), la cat. superușoară, 
n-a putut să facă față iureșu
lui declanșat de Silviu Lazăr, 
pierzind clar la puncte (yuko). 
La „semiușoară". Cristian Ti
tra a încheiat partida cu Sorin 
Soare în min. 3,15 prin ippon 
(uki-goshi) și rezultatul deve
nise egal: 1—1. în continuare, 
la „ușoară", Stclică Pătrașcu 
a pierdut la puncte (koka) me
ciul cu Zoltan Teszarl. „Seml- 
mijlocie": Iulian Rusu, favorit 
în fața Iui Stanică Olteanu, a 
fost surprins pe picior greșit 
în min. 3,05 (și dinamovistul a 
luat un avantaj greu recupe
rabil. waza-ari 97 p) și a pier
dut la puncte. La „mijlocie", 
Dan Rad nu putea să emită 
pretenții în partida cu Adrian 
Croitoru fiind învins la puncte 
(yuko). Scorul devenise 4—1 
pentru Dinamo și totul se ter
minase, pentru că intîlnirile de 
Ia ultimele două categorii nu 
puteau să mai schimbe nimic. 
Poate de aceea s-au și termi
nat la egalitate, astfel că re
zultatul a rămas același (tn ca
zul rezultatelor nedecise nu se 
acordă puncte în competiția pe 
echipe).

Dinamo București nu-și asi
gurase. totuși, sută la sută 
succesul, pentru că pînă în fi
nalul reuniunii a trecut prin 
alte momente dificile: In parti

primul loc în seria prelimina
ră cu 5 p (golaveraj +14), ur
mată de Bulgaria 5 p (+1), Ja
ponia 2 p, Portugalia 0 p. Ast
fel, handbalistele noastre au 
„urcat" într-una din seriile se
mifinale, alături de R.F. Ger
mania 4 p, Bulgaria 3 p, Po
lonia 2 p. Cehoslovacia 2 p șl 
Japonia 2 p. Din cealaltă se
rie fac parte Austria 3 p, Sue
dia 2 p, R.D. Germană 2 p. 
Danemarca 2 p, Olanda 2 p 
și Franța 1 p.

în această fază se iau în con
siderare rezultatele înregistra
te în preliminarii cu celelalte 
calificate din „C“ (Bulgaria șl 
Japonia), astfel că formația 
României, care pornește cu 3 
p. va mai tntilni reprezentati
vele promovate din celelalte 
grupe preliminarii: Cehoslova
cia (marți). Polonia (miercuri) 
și R.F. Germania (vineri), în 
dispute care se anunță echili
brate, ținînd seama de valoa
rea partenerelor.

Alte rezultate: Bulgaria — 
Portugalia 31—18, Japonia — 
Bulgaria 19—20, Japonia — 
Portugalia 27—12, Australia — 
S.U.A. 25—18, Danemarca — 
Franța 18—18, Franța — Aus
tria 19—22, R.D. Germană — 
Olanda 22—22, Ungaria — Sue
dia 18—18, Ungaria — R.D. 
Germană 21—26, Suedia — O- 
landa 14—15, Polonia — Bra
zilia 36—23, Cehoslovacia —
R. F. Germania 17—19, R.F. 
Germania — Brazilia 22—16, 
Cehoslovacia — Polonia 20—26,
S. U.A. — Franța 16—23, Aus
tria — Danemarca 16—16.

Mirceo COSTEA

IN CADRUL pregătirilor pen
tru Campionatul Mondial, selec
ționata Costa Rica a susținut la 
San Jose un meci de verificare 
în compania formației columbie
ne independiente Medellin. Ju
cătorii din Costa Rica au cîști
gat cu 3—1 (1—1), remareîndu-se 
atacantul Mauricio Moreno, au
torul a două goluri.

INTR-UN recent interviu, fos
tul antrenor al echipei de fot
bal a Argentinei, Luis Cesar 
Menotti, a declarat că echipa O- 
landei ar avea cele mal mari 
șanse de a cîștiga titlul mondial 
la campionatul de anul viitor 
din Italia. Selecționata olandeză 
dispune de jucători foarte buni 
cum sînt Van Basten, Gullit, 
Koeman, Rijkaard și are o ma
re capacitate de efort. Desigur, 
a spus Menotti, echipa Italiei 
concurează de asemenea la locul 
întli, dar ea va trebui să supor
te presiunea „tifoșllor" și a 

da cu Dinamo Brașov rezulta
tul era egal, 2—2, înaintea în- 
tîlnirilor de la ultimele două 
categorii in care au ieșit în
vingători dinamoviștii bucu- 
reșteni și scorul a fost pece
tluit la 4—2; în întâlnirea cu 
Strungul, echipa bucureșteană 
era chiar condusă, 2—3, înain
tea acelorași ultime două ca
tegorii, meciuri cîștigate la 
puncte de dinamoviști șl... re
zultat final: 4—3. Abia după 
această victorie Dinamo Bucu
rești a devenit campioană.

Celelalte rezultate: Steaua 
cu Rapid 6—1, cu Dinamo Bra
șov 3—1 și cu A.S.A. 5—2; Di
namo București cu Rapid 6—0 
și cu A.S.A. tot 6—0; Dinamo 
Brașov cu Rapid 3—3 (2—1 la 
ipponaveraj), cu A.S.A. 4—3 și 
cu Strungul 3—2; Strungul — 
A.S.A 6_ 0.

ALBA IULIA. Rezultate fi
nale: T.C.I. Oradea cu Rapid 
Sinteza Oradea 3—2, cu Uni
versitatea C.F.R. Cluj-Napoca
4—3, cu Petrochimistul Pitești
4—2, cu CJS.M. Borzești și cu 
Constructorul Alba Iulia 4—3; 
Universitatea C.F.R. cu Rapid 
Sinteza 4—2, cu Constructorul
3— 2, cu Petrochimistul 4—3 și 
cu C.S.M. Borzești 3—4; Con
structorul cu Petrochimistul
4— 1, cu C.S.M. Borzești și cu 
Rapid Sinteza 4—2; C.S.M. 
Borzești cu Petrochimistul 5—1 
ți cu Rapid Sinteza 2—4; Ra
pid Sinteza — Petrochimistul
2—1.

FAGARAȘ. Rezultate finale: 
Independența Sibiu cu Poli
tehnica Iași 5—2, cu Carpați 
Mîrșa 4—3. cu Danubiana Buc.

S-A ÎNCHEIAT CAMPIONATUL EUROPEAN
MASCULIN DE SAH PE ECHIPE

TEL AVIV, 4 (Agerpres). 
Campionatul European mas
culin de șah pe echipe, desfă
șurat la Haifa, s-a încheiat cu 
victoria selecționatei U.R.S.S. 
36 p, urmată în clasamentul fi
nal de Iugoslavia 33 p, R.F. 
Germania 31,5 p. Finlanda 31 
p, România și Bulgaria, 
cu cite 30,5 p, Cehoslovacia 30 
p, Anglia, Israel A. Franța, ci
te 29,5 p etc. Rezultate din ul
timele două runde ale turneu
lui: runda a 8-a: România —

PATINAJ ARTISTIC. Proba 
masculină din cadrul Campiona
telor Mondiale pentru juniori, 
care se desfășoară la Colorado 
Springs (S.U.A.). s-a încheiat eu 
victoria sportivului sovietic Igor 
Paskevici. Pe locurile următoa
re s-au clasat coechipierul său 
Aleksei Urmanov și americanul 
John Baldwin. După executarea 
figurilor impuse, în proba femi
nină conduce japoneza Yuka 
Sato, urmată de Jessica Mills 
(S.U.A.) și Susanne Mildenberger 
(R.F. Germania).

Proba de dans a fost cîștiga- 
tă de perechea sovietică Marina 
Anisina — Iile Averbuhk. care 
a fost urmată de Elena Kustaro- 
va — Serghei Romașkin 
(U.R.S.S.) și de cuplul canadian 
Marie France Dubrcdil — Bruno 
Wars.

presei sportive care creează o 
ambianță nepotrivită. Surpriza, a 
spus Menotti, ar putea veni din 
partea echipei Iugoslaviei, caic 
practică un fotbal in egală mă
sură tehnic și atletic, dar aceas
tă formație este de obicei ca
pricioasă, puțind să cîștlge cu 
3—0 la R.F. Germania, dar șl să 
facă meci nul cu Camerunul I

Tot la capitolul pronosticuri, 
presa italiană redă previziunile 
președintelui de onoare al echi
pei Juventus, G. Agnelli, pentru 
care există două favorite : echi
pele Italiei și U.R.S.S.

• O știre de ultimă oră: olande
zul Gullit a fost operat din nou 
la genunchi, fiind Indisponibil 
pînă în luna mal 1990.

CALIFICAREA echipei Came
runului la turneul final a pro
dus o vie satisfacție în rîndul 
amatorilor de sport din această 
țară africană, care a mal fost, 
prezentă la Cupa Mondialii în

5—1, cu Viitorul CPL Bistrița
3—2, cu Oțelul Pionierul Ga
lați 7—0 și cu Nitramonia Fă
găraș 2—3; Nitramonia cu Po
litehnica 4—1, cu Danubiana
3— 3 (3—1), cu Constr. M. Ciuc
5—2, cu Oțelul Pionierul 7—0 
și Oțelul Tîrgoviște 2—4; Po
litehnica cu Carpați și cu Con
structorul 4—3, cu Oțelul Pio
nierul 7—0, cu Danubiana și 
cu Oțelul Tîrgoviște 3—4; Car
pați cu Constructorul, Oțelul 
Tîrgoviște și cu Viitorul CPL
4— 3; Constructorul cu Danu
biana 4—2, cu Viitorul CPL 
4—3 și cu Oțelul Pionierul 7—0; 
Oțelul Tîrgoviște cu Oțelul 
Pionierul 7—0 cu Danubiana 
și cu Viitorul CPL 4—2; Danu
biana — Oțelul Pionierul 4—2.

CLASAMENT FINAL
1. Dinamo 20 20 0 116- 16 20S. Steaua 20 19 1 118- 31 193. Dinamo Bv. 20 18 2 89- 34 184. Strungul 2 3 16 4 84- 34 165. Rapid Buc. ■ 15 3 82- 49 158. Nitramonia 20 12 8 62- 60 127. A^-A. Tg M 20 11 9 67- 60 118. Oțelul Tgv. 20 11 9 66- 64 119. T.C.L Oradea 20 11 9 64- 63 1110. Independența 20 11 9 58- 67 11

11. „U“ C.F.R. 20 3 lt 61- 74 9
lî. Constr. A. I. 20 8 12 49- 71 8
IX Carpați 20 8 12 52- 79 1
14. Petrochim. 20 7 13 53- 67 7
15. Poli Iași 20 7 13 57- 79 7
ÎS. Rapid Sinteza 20 6 14 49- 70 6
17. Danubiana 20 6 14 50- 77 8
IX Constr. M.C. 20 5 15 49- 79 5
19. CSM Borzești 20 3 13 49- 80 5
20. Viit. CPL 20 4 16 33- 78 4
21. Oțelul Galați 20 1 19 20-112 1

Echipele de pe locurile 18—1» 
au retrogradat, cu drept de par
ticipare la recalificări în 1990, iar 
cele de pe 20—21, în 1991.

Cehoslovacia 4—2; Iugoslavia
— Anglia 4,5—1,5; U.R.S.S. — 
Franța 4—2; Finlanda — Ita
lia 4—2; Ungaria — Austria 
2,5—2,5 (1); Bulgaria — Israel 
A 3—3; runda a 9-a: România
— Israel A 3—3, U.R.S.S. — 
Bulgaria 3—3, R.F. Germania
— Iugoslavia 3,5—2,5, Franța
— Cehoslovacia 3—3, Finlanda
— Portugalia 5—1. La campio
nat au participat reprezentati
vele a 28 de țări.

SCHI • Regine Moesenlechner 
(R.F. Germania) a terminat în
vingătoare în slalomul super-u- 
riaș disputat în localitatea ame
ricană Vail, fiind cronometrată 
în 1:25,67. Pe locurile următoare 
s-au situat Sigrid Wolf (Aus
tria) 1:25,96 șl Michaola Gerg 
(R.F. Germania) 1:26,31. • Proba 
masculină de slalom uriaș de la 
Monl-Saint-Anne (Canada) a 
revenit austriacului Gilnther Ma
der, cronometrat în cele două 
manșe în 2:31,04. Pe locul se
cund s-a situat liderul „Cupei 
Mondiale", norvegianul Ole 
Christian Furuseth, 2:31,29, iar 
al treilea — Armin Bittner 
(R.F. Germania) 2:31,56. O 
Slalomul uriaș disputat pe plr- 
tia de la Waterville Valley 
(S.U.A.) a fost cîștigat de elve
țianul Urs Kaelin, înregistrat în

1932. Atunci, echipa Camerunului 
a reușit lăudabila performanță 
de a termina neînvinsă (trei me
ciuri Ta egalitate) într-o grupă 
destul de puternică alături de 
Italia, Polonia și Peru. Campioa
na Africii în 1934 și 1988. Came
runul s-a afirmat ca una dintre 
cel mai redutabile echipe ale 
continentului negru.

RECORD de scoruri egale în 
etapa a 14-a din Spania : Vigo 
— Real Madrid 0—0, Atletico Ma
drid — Real Soclcdad 0—0, Ca
diz — Mallorca 1—1, Bilbao — O- 
sasuna 1—1, Zaragoza — Valla
dolid 2—2, Malaga — Castelan
1—1. Celelalte rezultate : Logro- 
nes — Tenerife 4—1, Gijon — 
Vallencano 1—0, Valencia — F.C. 
Barcelona 2—1, F.C. Sevilla — 
Oviedo 1—2. Conduce Real Ma
drid 21 p, urmată de Real so- 
cledad și Valencia cu cite 18 p.

ULTIMUL meci din etapa a 
16-a din Anglia : Arsenal — 
Manchester United 1—0 (gol în
scris în mln. 16 de Perry Gro
ves). Acum, 3 echipe se află 
în fruntea clasamentului, la ega
litate de puncte (30) : F.C. Li
verpool, Arsenal și Aston Villa. 
Le urmează Chelsea cu 27 p.

P.S.V. EINDHOVEN a suferit 
în etapa a 16-a din Olanda cea

INVESTIȚIE NERENTABILĂ
■" Montpellier Palllade Sports Club e nou și din acest motiv 
•. nici n-a strălucit vreodată in fotbalul francez. A promovat in 
., prima ligă în 1987 și în acel moment un președinte tinăr (43 
,. ani) șl amibțios, Louis Nicollin, și-a propus să facă „o e- 
«, chipi de nivel mondial" ! A tatonat un sezon, nici prea bun, 
.. nici prea rău pentru Montpellier, după care, băglnd mina a- 
•• dine in buzunarul propriu și în cel al municipalității (care i-a
• ‘ acordat credite), s-a pus pe treabă.

Avea nevoie, ca punct de plecare, de un antrenor reputat șl 
' ■ ocazia s-a ivit la (ane, căci Aime Jacquet tocmai fusese de-
■ ’ mis de Bordeaux, după ce ciștigase cu „girondinii" trei ti-
., tluri Și două cupe ! Cum Nicollin îi avea deja pe brazilianul
., Julio Cesar, pe nigerianul Ferhaoul șl pe columbianul Valder-
.. rama, toți internaționali, șl-a- orientat căutările către „he-
.. xagon", fără să se uite insă la preț! șl așa, de parcă
• • Montpellier ar fi fost Real Madrid sau măcar Marsilia, el a
- • achiziționat numai fotbaliști de clasă : pe Perez (revenit),
■ ■ pe Xuereb, pe S. Faille și pe Cantona ! Buchet de „ași", toți
" pe lista selecționerului Platini, cărora grijuliul președinte le a
' * adăugat, pentru un plus de siguranță, șt pe olandezul Survtjn,
,, alt internațional de calibru I
,, In toamnă, la începerea campionatului, el a „decretat" : „Nu 
., vid cine ne-ar putea sta in față ! Am jumătate din echipa 
. > Franței (n.n. cei patru și Blanc, promovat și el tn formația
• > „cocoșului galic") ți, fără să exagerez, un sfert dlntr-o... re-
■ > prezentatlvă mondială ! Obiectivul nostru e clar ■ titlul !".
" ► Numai că, după un start promițător (4—1 cu Cannes), Montpellier
'* prinde să se clatine, ba chiar se clatină de-a binelea st în

cheie turul pe... locul 16, „dans la peau d’un rcleguable"'. tn
/ pielea unei retrogradablle !
., După 3 luni, siguranța Iul Nicollin s-a transformat in dis- 
.. penare. Publicul tl fluieri, iar municipalitatea tl somează sa
.. dea socoteală ce-a făcut cu fondurile... Președlntete cere o
• > păsuire, „o să vedeți cu toții la primăvară:..", dar nimeni nu
■ • mai e dispus sd i-o acorde. Fotbalul nu e, nici la Montpellier,
• ■ un exercițiu al răbdării. Doar Aime Jacquet, cit de mthnlt
• ’ cd-țl compromite cariera, mai are puterea sd judece cu luci-
’ ‘ ditate. „Marea noastră dramă e că fiecare vedetă joacă alt

ceva. Altă partitură. Trăim zile grele și nu știu ce va urma",
., zice el.
., Impasul lui M.P.S.C. vine sd demonstreze, e elocvent, că 11 
.. (dacă nu 14) jucători cu firmă, chiar gras plătiți, nu alcătui- 
.. iese obligatoriu o echlDi. un colectiv !. In lipsa unei stdrt de
• • spirit, investiția lui Nicollin a fost șl a rămas ncrentabltă.

Ovidiu IOANIȚOAIA

în (.(.[. 1<i volei (ni)

STEAUA, ÎNVINSA

LA VARKAUS, DAR...
în prima manșă din turul II 

al Cupei Campionilor Europeni 
la volei (masculin), reprezen
tanta țării noastre, Steaua 
București, a fost învinsă, la 
Varkaus (Finlanda), de forma
ția locală Varkauden Tarmo 
cu 3—0 (5, 14, 11). Campioana 
finlandeză eliminase în faza 
precedentă puternica echipă 
poloneză Hutnik Cracovia. Vo
leibaliștii români au, totuși, 
șansa de a anula handicapul și 
de a obține calificarea în fa
za următoare. Meciul retur esta 
programat sîmbătă, 9 decem
brie, în Capitală și este aștep
tat cu deosebit interes.

cele două manșe cu timpul de 
2:38.49.

HOCHEI PE GHEAȚĂ > După 
30 de etape, in campionatul 
U.R.S.S. se menține lideră e- 
chlpa Voskresensk cu 50 p, ur
mată de formațiile Dinamo Mos
cova și ȚSKA Moscova, cu cite 
46 puncte. Rezultatele din etapa 
a 30-a : Aripile Sovietelor Mos
cova — Torpedo Gorki 6—3 (2—0,
2—0, 2—3), Torpedo Iaroslav — 
Spartak Moscova 6—1 (0—0, 5—1,
1—0), Sokol Kiev — Dinamo Ri
ga 4—1 (1—0, 1—0, 2—1), Dinamo 
Moscova — SKA Leningrad 10—1 
(4—0 2—0, 4—1), Traktor Celia- 
binsk — Dinamo Minsk 1—1 
(0-0, 1—0, 0-1).

BIATLON g Proba de 10 km 
din cadrul concursului de la 
Obertilliach (Austria), a revenit 
sportivului vest-german Franz 
Mudy in 31:19. Pe locul secund 
s-a situat coechipierul său Ste
fan Hock, 31:44,6

In proba feminină de 7,5 km, 
pe primul loc s-a clasat Petra 
Schaaf (R. F. Germania), 24:44,4.

mai mare înfrîngere în acest 
campionat : 0—4 cu Fcyenoord,
la Rotterdam ! Alte rezultate : 
Tilburg — Den Haag 1—1, U- 
trecht — Volendam 0—3, Nijme
gen — Vitesse 0—4, Den Bosch 
— Sparta 3—0, Sittard — Wa- 
alwijk 1—1, Haarlem — Maas
tricht 1—1, Roda Kerkrade — 
Ajax 1—1. Meciul Groningen — 
Twente a fost aminat. In clasa
ment continuă să conducă P.S.V. 
Eindhoven cu 21 p (15 j), ur
mată de Ajax și Roda Kerkrade 
cu cîte 21 P, acestea avînd însă 
cu un joc mal mult disputat.

PRIMELE două clasate în 
campionatul Franței au obținut 
victorii în etapa a 21-a : Bor
deaux a dispus cu 2—0 de 
Montpellier, iar Marsilia a sur
clasat cu 6—1 pe Toulouse 1 tn 
schimb, Sochaux (r>e locul 3) 
a fost întrecută în deplasare de 
Paris St. Germain, cu 1—0. Alte 
rezultate : Brest — St. Etienne 
o—o, Caen — Toulon 2—2, Can
nes — Racing Paris 3—1, Mo
naco — Lille 1—1, Mulhouse — 
Nisa 1—0, Auxerre — Metz 
1—1- Pe primele locuri : Bor
deaux 34 p, Marsilia 31 p, 
Sochaux 24 p.
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