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Ieri, ultima etapă a turului Diviziei A de fotbal

TOAMNĂDINAMO-LIDER DE
• Tandemul fruntaș, vic
torii în deplasare... © 
Universitatea Craiova — 
scorul etapei • „Poli" Ti
mișoara — punct mare 
în ultimul minut© S.C. Ba
cău — remiză pe Victoria
• Șapte goluri la Cluj- 
Napoca

Țirlea (in stingă) reia din 
apropiere in gol; 2—0 pen
tru Sportul Studențesc, 
dar... mai erau 26 de mi

nute de joc...
Foto : Nicolae PROFIR

Cupele europene de volei

TREI ECHIPE ROMÂNEȘTI CALIFICATE
Sîmbătă și duminică s-au 

desfășurat partidele manșei a 
doua din antepenultima fază a 
cupelor europene la volei, ta 
care au fost angrenate șl cele 
6 echipe românești, feminine 
șl masculine, rămase ta cursă. 
Trei dintre reprezentantele 
noastre, formațiile dinamoviste 
șl cea a voleibalistelor craio- 
vence, au avut de apărat vic
toriile la scor obținute în pri
ma manșă, în timp oe altele 3 
au încercat să refacă terenul 
pierdut. Steaua (m) șl Rapid 
(f), cu șanse de reușită, în 
fata propriilor suporteri. iar 
C.S.M. Minaur (m), fără multe 
speranțe, în deplasare. In a- 
oest context, interesul major 
s-a concentrat asupra cuplaju
lui din Capitală, unde sîmbătă

C. C. E.---------------------

STEAUA, ELIMINATĂ ÎN EXTREMIS
Campioana noastră la mas

culin. Steaua, care a deschis 
sîmbătă cuplajul din sala Ra
pid, a avut o misiune dificilă 
ta fața lui Varkauden Tarmo, 
tatrucît echipa finlandeză cîști- 
gase ta prima manșă cu 3—0. 
Dar. după un început echili
brat, ta care marea miză a 
jocului își punea evident am
prenta pe evoluția celor două 
sextete, bucureștenii au dove
dit dar că sînt superiori ad
versarilor, că depășirea han
dicapului de la Varkaus și ca
lificarea erau absolut posibile. 

după-amiază și-a valorificat 
șansa numai formația rapi- 
distă. Iată relatările de la a- 
ceastă rundă decisivă care a 
adus calificarea în penultima 
fază a competițiilor a 2 echipe 
feminine. Universitatea C.F.B. 
Craiova și Rapid București în 
Cupa C.E.V., cărora 11 s-a ală
turat (doar) una de băieți, 
Dinamo, în Cupa Cupelor 1 
Bilanțul poate fi îmbunătățit 
întrucit echipa feminină dina- 
movistă, victorioasă categoric 
la București, are mari șanse 
de calificare în fața voleiba
listelor spaniole de la Aperi- 
tlvos Medina. (Pînă la ora in
trării ziarului la rotativă, re
zultatele acestui meci, precum 
și al celui dintre T 3.V. și C.S.M. 
Minaur nu ne-au parvenit).

Aceasta, ta ciuda faptului că 
Dascălu, ta faza de atac, nu 
era la înălțimea așteptărilor, 
ca și Șoica ta faza de apărare, 
și a faptului că o parte a 
galeriei rapidiste s-a dovedit 
potrivnică echipei... Steaua !!

Cu toate acestea, după un 
mic dezavantaj (3—5). bucu
reștenii s-au lansat irezistibil 
spre... calificare, beneficiind 
de o preluare din serviciu și 
din atac foarte exactă, de efi
ciența crescută a lui Pralea și

(Continuare in pag. a 4-a)

REZULTATE TEHNICE

Sportul Studențesc — „Poli" Timișoara 2-2 (1-0)

Victoria - S.C. Bacău 2-2 (1-1)
Univ. Craiova — Corvinul 4—0 (1-0)
F.C.M. Brașov - Jiul 2-0 (1-0)
F.C. Farul — Dinamo 0-3 (0-3)
Flacăra - F.C. Inter 1-0 (0-0)
„li" Cluj-Napoca - F.C. Argeș 4-3 (1-0)
F.C. Olt — Steaua 0-1 (0-1)
F.C. Bihor - Petrolul 1-0 (0-0)

(Cronicile în pag. 2-3)

CLASAMENTUL GOLGETERILOR

1. Balint — 14 goluri (2 din penalty).
2. M. Popa — 12 goluri (1 din penalty).
3. Răducioiu, Ov. Lazăr, Vaișcovici (2 din 

penalty) — 9 goluri.

CLASAMENTUL

1. DiNAMO 17 16 0 1 57- 8 32
2. Steaua 17 14 1 2 45-12 29
3. Univ. Craiova 17 10 4 3 28-10 24
4. Victoria 17 8 5 4 24-16 21
5. F.C. Bihor 17 9 0 8 37-30 18
6. F.C. Inter . 17 8 2 7 30-29 18
7. Petrolul 17 7 3 7 23-19 17
8. F.C.M. Brașov 17 6 5 6 17-30 17
9. F. C. Farul 17 5 5 7 23-23 15

10. „Poli" Tim. 17 4 6 7 22-24 14
11. Flacăra 17 6 2 9 19-24 14
12. S.C. Bacău 17 5 3 9 19-33 13
13. Sp. Studențesc 17 5 3 9 17-27 13
14. „U“ Cluj-N. 17 4 5 8 18-38 13
15. Jiul 17 5 3 9 19-30 13
16. Corvinul 17 5 2 10 16-40 12
17. F.C. Olt 17 4 4 9 16-28 12
18. F.C. Argeș 17 5 1 11 16-25 11

Cupa Cupelor — ——— — — — -

VICECAMPIONII AU ÎNVINS Șl LA SALONIC
Vioecampioana masculină a 

țării, Dinamo București, a 
confirmat și Ia Salonic remar
cabila prestație din manșa 
întîi, cînd învinsese dar for
mația greacă Aris, ta trei se
turi. „Alb-roșii" n-au lăsat 
gazdelor nici măcar satisfacția 
unei victorii de palmares. în-

vingtad cu 3—2 (7, —6, 8, —5, 
3). Antrenorul secund al e- 
chipei Dinamo ne-a informat 
telefonic că partida s-a des
fășurat tatr-o atmosferă în
cinsă. creată de o galerie care 
a încurajat permanent și zgo-

Sorții au hărăzit fotbaliștilor tricolori un Ioc in cea mai grea grupa a C.M.!

ADVERSARELE ECHIPEI NOASTRE VOR FI, 
ÎN ORDINE, VICECAMPIOANA EUROPEI, 

CAMPIOANA AFRICII Șl CAMPIOANA LUMII

(Continuare in pag. a 4-a)

Rapidista Niculina Balaban va puncta, plasînd mingea pe lingă 
blocajul echipei Slavia Praga Foto : Aurel D. NEAGU

ROMA, 10 (prin telefon, de 
Ia trimisul nostru special). De 
sîmbătă seara sîntem edificați: 
în prima fază a turneului final 
al C.M. de fotbal 1990, echipa 
ROMÂNIEI va juca în grupa 
B, alături de reprezentativele 
Argentinei, Camerunului și 
Uniunii Sovietice, meciurile ei 
fiind programate, în ordine, la

5 
D 
0 
D 
0

Grupa A (Roma și Florența) : Italia, Austria, S.U.A. Cehoslovacia ;

Grupa B (Napoli și Bari) : Argentina, Camerun, U.R.S.S., ROMÂNIA ;

, Crupa C (Torino și Genova) : Brazilia, Suedia, Costa Rica, Scoția ;

Grupa D (Milano și Bologna) : R.F.C., Iugoslavia, Emiratele Arabe, Columbia ;

Crupa E (Verona și Udine) : Belgia, Coreea de Sud, Uruguay, Spania ;

Grupa F (Cagliari și Palermo) î

"30 0 OO □ OlZJ
Anglia, Irlanda, Olanda, Egipt.

Nu vom suspecta modul în 
care s-a efectuat „îl sorteggio", 
deși unii au riscat asta, parcă 
avînd dreptul să se mire după 
ce au descoperit că, plasată în 
cea mai ușoară grupă, forma
ția gazdă se consideră scăpată 
de griji și calificată de pe 
acum în etapa superioară ! 
Nici nu vom zice, cu toate că 
alții au zis, că sistemul care a 
guvernat tragerea n-a fost în
tru totul și întotdeauna logic, 
de vreme ce, iată, precauția 
după care reprezentantele A- 
mericii de Sud n-au putut in
tra în aceeași grupă n-a func
ționat și pentru Anglia și Ir
landa, federații surori, trimi
se, totuși, în aceeași grupă ! 
Credem însă că nu greșim da
că subliniem că sorții n-au 
fost generoși cu fotbaliștii tri
colori, repartizați într-o gru
pă „de foc“, cu nimic mai pre
jos, ca anvergură și dificulta- 

Bari (cu Uniunea Sovietică în 
9 iunie, cu Camerun în 14) și 
la Napoli (cu Argentina, în 13 
iunie). Cel dinții se va dispu
ta la ora 17 (18 la București), 
iar celelalte. în nocturnă, avînd 
să înceapă la ora locală 21. 
Desfășurată la „Palazzo dcllo 
Sport" din Roma, la intrarea 
cărui s-a inaugurat, cu acest 

te, decît cea (cu Brazilia, An
glia și Cehoslovacia) în care 
au figurat la Guadalajara ’70 
și care a fost supranumită „de 
la muerte". E limpede pentru 
orice cunoscător că, în mo
mentul în care a scos din ur
nă bilețelul pe care scria 
România, cel din urna pentru 
grupa B, celebrul tenor italian 
Luciano Pavarotti a pus înain
tea fotbaliștilor noștri o sarci
nă pe cit de grea, pe atît de 
onorantă, adversarii lor fiind — 
ta ordinea în care îi vor întîlni 
— vicecampionii Europei, 
campionii Africii și campionii 
lumii ! I Că grupa de la Na
poli și Bari (cu observația că 
meciul Argentina — Camerun, 
care va inaugura întrecerea, va 
avea loc în 8 iunie, la Milano) 
e cu adevărat cea mai tare a 
turneului final, e o părere u- 
nanim împărtășită aici. Fie șl 
pentru că, de pildă, înaintea 

prilej, o uriașă sculptură înti
tulată „Gol", un cub de lemne 
realizat de Mario Ceroli și 
simbolizînd universalitatea fot
balului, operațiunea tragerii la 
sorți a fost urmărită de 5000 
de invitați, dintre care 1900 de 
ziariști, stabilindu-se următo
rul tablou pentru „Coppa del 
Mondo 1990“:

sorților, antrenorul Squadrei 
Azzurra, Azeglio Vicini, măr
turisea în „Corriere" că „n-am 
dori să dăm peste echipele O-

Ovidiu IOANIȚOAIA

(Continuare in pag. a 4-a)

La lași și Satu Mare

FINALELE PE JARA
Finalele Daciadei ale popica

rilor (individuale și perechi) 
vpr începe azi, pe arenele 
C.F.R. din Iași (senioare șl 
junioare) și UNIO din Satu 
Mare (seniori și juniori). -La 
start se vor alinia aproape 200 
de sportivi care și-au cucerit

Cupa C. E. V. — —

RAPIDUL A PRIMIT
învinsă la Praga cu 3—1 de 

Slavia, echipa feminină Rapid 
București avea nevoie de vic
torie .acasă cu 3—0. Și a obți
nut-o sîmbătă seara cu mai 
puține emoții declt era de aș
teptat : 3—0 (8. 2, 10). încu
rajate activ și susținute de 
galerie, rapidistele au fost tot 
timpul la cîrma jocului, doar 
la începutul seturilor I (5—3, 
5—7) și II (2—4, 3—6) oaspetele 
replicînd mai serios. Sextetul 
utilizat de antrenorii Fi. State 
și Șt. Vasiiko (fără schimbări): 
Daniela Bumbăeilă, Felicia Ni-

SCOR CATEGORIC
Returul meciului dintre 

Universitatea C.F.R. Craiova și 
Akademik Varna, desfășurat 
sîmbătă în Sala Polivalentă 
din Craiova, a debutat sub 
semnul lipsei de concentrare 
din partea ambelor echipe. La 
craiovence, datorită succesului 
din meciul tur. iar la cea

ALE POPICARILOR
dreptul de participare în etape
le anterioare ale competiției. 
Printre finaliști se află , și 
membrii loturilor reprezentati
ve, aflate în pregătire pentru 
C. M. Se anticipează, așadar, 
întreoeri de un ridicat nivel 
tehnic și spectacular.

„CALE LIBERĂ"
colae, Luminița Pintea (pe post 
de coordonatoare, ta locul 
Danielei Gilcă, Indisponibilă), 
Fidelia Crișan, Daniela Buhlea, 
Niculina Balaban s-a impus 
prin forța superioară ta atac 
și mai ales printr-un blocaj 
înalt și ferm. Oaspetele, de la 
care am remarcat pe coordona
toarea Truksova și trăgătoarele 
Vesela și Novakova, au luotat 
mai mult în apărarea din linia 
a doua. Au arbitrat: E. Orza- 
boy (Turcia) și R. Farmuș 
(România).

Aurelian BREBEANU

LA CRAIOVA
bulgară din cauza absenței ori
cărei șanse de calificare a sa. 
Drept urmare, am asistat la un 
prim-set ta care cele două 
sextete s-au întrecut ta greșeli 
— atacuri în fileu sau în afara 
terenului, dar mai ales servicii 
imprecise : Universitatea — 10. 
Akademik — 7. în aceste con
diții, punctele au fost rod al 
întâmplării, oele două echipe 
mergtad „cap la cap" pînă la 
10, după care craiovencele 
s-au desprins. Admonestate la 
schimbarea terenului, ele s-au 
mobilizat în setul secund, con
ducted detașat tot timpul, la 
fel cum aveau* să se întîmple 
lucrurile și în setul 3. ultimul 
de altfel, care a consfințit n 
absolut meritată calificare a 
ebhipeț noastre ta penultima 
fază a competiției. Scor final i

Horațiu SIMA

(Continuare in pag. a 4-a)



I
!
I

Divizia A de baschet masculin

CLUJ-NAPOCA LA 0
88-78 CU DINAMO ORADEA

I

Divizia A,

etapa a 17-a

PARTIDA S-A DECIS ÎN PRIMA REPRIZĂ

s-au desfășurat meciurile 
a IX-a a Campionatului

Ieri 
etapei 
Național de baschet masculin. 
Rezultate și amănunte :

l.C.E.D. -........ ... ............
STEAUA 69—102 (36—63). Fără 
Gh. Mădîrjac (suspendat după 
meciul cu „U“ ClujrNăpoca) • 
și P. Mihalcea (retras din ac
tivitatea competițională, în 
mod surprinzător și, oricum, 
prematur), ca să nu mai vor
bim de jucătorii valoroși trans
ferați an de an la alte echipe, 
I.C.E.D.-ului nu i-a rămas 
deeit să lupte cu dîrzenie dacă 
nu pentru victorie (cum făcea 
pînă nu de mult), măcar pen
tru un scor ceva mai strîns. 
Ceea ce a reușit, dar numai 
parțial, deoarece din min. 14, 
cînd tabela de scor indica 
39—36 pentru steliști, aceștia 
s-au desprins vertiginos, ei în
scriind 24 . de puncte, ad
versarii lor rămînînd pe loc. 
Revenind la I.C.E.D., am re
marcat faptul că antrenorii M. 
Cîmpeanu și S. Rotaru promo
vează și folosesc intens jucă
tori tineri, dintre care V. Ni- 
delea, C. Ștefan, S. Lazăr M. 
Iacob și L. Cerbu promit cel 
mai mult să ajungă la nivelul 
mai experimentalilor parteneri 
V. Pogonaru, C. Ioan, P. Gră- 
dișteanu. învingătorii au fo
losit acest meci și pentru a-șl 
verifica potențialul în vederea 
tradiționalului derby Steaua — 
Dinamo, care va avea loc sîm
bătă 23 decembrie. Au marcat: 
Pogonaru 23, Nidelea 8, Ștefan 
9, Lazăr 7, Iacob 6, C. loan 7, 
Cerbu 7, Grădișteanu 2, res
pectiv . Ermurache 23, Cristescu 
23, Bota 16, Toader 9, Arde
lean 11, Kosnafschi 8, Brănig- 
teanu 8, V. loan 4. Arbitri : 
M. Oprea — B. Bădilă (Bucu
rești).

Dumitru STĂNCULESCU

BUCUREȘTI

portul 
scris:
Hnat 18, Mureșan 7, Pulbere 4, 
Meșter 2, Sebestien 6, Cercel 2, 
respectiv Gellert 22, Șarlă 11, 
Cristea 11, Antochi 4, Alexe 14, 
Gh. Pascu 3, Rădulescu 3, Ni- 
coară 10. Apărători: FI. Ilnat, 
respectiv Z. Gellert.
C. Dumitrache — N. 
tinescu (București).
RADU — coresp).

lor în apărare. Au în- 
Pintea 28, Rotaru 21,

Arbitri : 
Constan- 

(Mircea

FA-TIMISOARA
C.S.Ș. 1 CONSTANȚA 

(38—38). întîlnire de 
ambiție, dar nespectacu- 

lipsiți de

ELBA 
RUL 
75—71 
mare 
loasă. Timișorenii, 
aportul lui C. Ilie (accidentat 
în partida precedentă), au su- 
plinit absența acestuia prin- 
tr-un joc mai agresiv în apă
rare, în fața căruia constăn- 
țenii au trebuit să cedeze, nu 
însă după ce au luptat, la rin- 
dul lor, din toate puterile, pen
tru victorie. Au marcat: David 
20, D. Ionescu 18, Moscalu 14, 
Isaicu 11, Fried 6, Becea 4, Bo- 
brovschi 2, respectiv Băiceanu 
23, Moldoveanu 16. D. Ditian 12, 
Mănăilă 10, Cucoș 8, Tecău 2. 
Apărător: D. Ionescu. Arbitri: 
I. Antonescu (București) — Al. 
Guță (Craiova). (Constantin 
CRETU — coresp.).

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

CONSTANȚA, 10 (prin 
foii). Cota ambițiilor era 
de intuit, fiind aproape 
spargă... barometrul. Orice e- 
chipă din pluton își dorește o 
replică cit mai Viguroasă în 
fața unui team de talia lide
rului, în timp ce Dinamo do
rea foarte mult să încheie sta
giunea în plin sprint. Iar co
ordonatele partidei au fost ce
le anticipate, rezultînd o dis
pută angajantă, cu multe pe
rioade de echilibru, bucurește- 
nii impunîndu-se prin jocul 
lor combinativ, constănțenii ri- 
postînd prin eficiente ruperi 
de ritm.

Prima fază fierbinte aparți
ne gazdelor, în min. 10, prin 
Funda, însă cei care deschid 
scorul sînt oaspeții (min. 11): 
după o lovitura liberă execu
tată de Lupu, din lateral stin
gă, MATEUȚ ii învinge pe 
Anton de la 18 m. F.C. Farul 
contrează prompt, cu 
destul de periculoase, 
că, —4 "4 -
la 
în

tele- 
lesne 

să

acțiuni
Musta- 

Cămui și Zahiu, aflîndu-se 
finalizare, ultimul ezitînd, 
min. 29, la numai 6 m de

I F.C. FARUL
I DINAMO

0
3 (3)

e-

poartă ! Tabela electronică se 
modifică de două ori, pe par
cursul a doar 69 de secunde, in 
dreptul dinamoviștilor, în min. 
33 și 34, autorul ambelor goluri 
fiind TIMFOTE I, care, de 
fiecare dată, s-a descurcat cu 
abilitate în fața fundașilor ad- 
verși. Două frumoase reușite 
individuale, în consens cu
videnta superioritate de an
samblu a echipei bucureștene. 
în finalul primei reprize, Bîr- 
boră este aproape de reduce
rea handicapului, în min. 38, 
dar șutează defectuos de Ia 
10 m.

Deși 
doilea" 
resant, 
constănțeană s-a dovedit mult 
mai convingătoare. Nu se poa
te spune că nu s-a alergat du
pă gol, insistența ofensivă a 
echipei gazdă negăsindu-și ma
terializarea firească și pe ta
bela de marcaj, ocaziile ei fa
vorabile sugerînd plusul 
acest capitol. Am notat 
țiile irosite de G. Mihai 
52), Mustacă (min. 59)

fără goluri, „actul al 
a fost la fel de inte
rnai ales că replica

Stadion .,1 Mai“ ; teren bun ’, 
timp friguros, vînt ; spectatori 
— circa 22 000. Șuturi : 17—13 
poartă : 3—5). Cornere : 4—4. 
marcat : MATEUȚ (min. 11), 
MOFTE I (min. 33 și 34).

F.c. FARUL : Anton — Tufan 
(min. 46 Dumitru), Dinu, Po- 
povici, CĂMUI — Mustacă, Bîr- 
bora, Zahiu, G. MIHAI — Funda 
(min. 83 Oprea), M. POPA.

DINAMO : Cîmpeanu — Doboș 
(min. 73 Mesaroș), ANDONE, 
Rednic, Klein — SABAu, Lupes- 
ou, MATEUȚ. LUPU — TIMOF- 
TE I. Răducioiu (min. 65 C. 
Zamfir).

A arbitrat’Ad. Porumboiu (Va
slui) ; la linie ; 51. Popescu
(Ploiești) și V. Donțu (Galați).

Cartonașe galbene : OPREA. 
La speranțe : 1—1 (1—0).

(pe 
Au 
TI-

la 
situa- 
(min. 

și M.

Popa (min. 68 și 78). Finalmen
te un succes logic al liderului, 
însă și replica constănțeană — 
repetăm — trebuie apreciată.

Adrian VASILESCU

SUPERIORITATE NETĂ A CRAIOVENILOR

ACADEMIA MILITARĂ ME
CANICA FINA BUCUREȘTI 
— METALOTEHNICA TIRGU 
MUREȘ 99—100 (50—52). Oas
peții au început bine această 
partidă (19—8 în min. 6), care 
avea să se transforme într-o 
dispută foarte echilibrată, de
cisă de coșul înscris de V. 
Ciocian, cu 4 secunde înaintea 
fluierului final. Pînă atunci am 
consemnât numeroase situații 
de egalitate pe tabela de scor, 
ori de 
punct 
dintre 
fost o 
punct 
în care ambele formații au 
depus eforturi deosebite pentru 
a obține succesul. Au marcat: 
Panaitescu 32, Braboveanu 19, 
Neculce 15, Frumosu 11, Car
pen 13, Stoian 4, Birsan 5, 
respectiv Ciocian 23, K. Takacs 
20, A. Takacs 21, Zoppelt 7, 
Lukacs 14, Miklos 8, Szep 7. 
Apărători: AI. Panaitescu — I. 
Lukacs. Arbitri : M. Aldea 
(Ploiești) — Z. Raduly (Bucu
rești). (Octavian GUȚU — co
resp.).

DINAMO BUCUREȘTI — 
RAPID BUCUREȘTI 119—88 
(61—48). După o primă repriză 
în care rapidiștii au făcut față 
dinamoviștilor, aceștia s-au 
desprins net, datorită evoluției 
mai bune și în atac și în apă
rare. Au marcat: Niculescu 38, 
Păun 17(3X3), Sinevici 15(3X3), 
V. Constantin 10, David 8, 
Laszlo 8, Hălmăgcanu 7, Vine- 
rcanu 6, C. Popa 6, Ivanov 4, 
respectiv Popovici 21, M. Du
mitru 18, Suciu 15, G. Mihai 
14, Șerbăncscu 8, Hoit 8, Hur
muz 2, R. Popa 2. Apărător : 
D. Niculescu. Arbitri: O. Ves- 
tinian — I. Varga (București). 
(Nicolae TOKACEK — cor-esp.).

UNIVERSITATEA META
LUL RQȘU CLUJ-NAPOCA — 
DINAMO I.M.P.S. ORADEA 
88—78 (50—44). Tînăra echipă 
clujeană a avut din nou o 
comportare bună, întrecînd, la 
capătul unei partide echili
brate și atractive, pe una din 
candidatele la locul 3 în cla
samentul Diviziei A. După 30 
de minute în care s-au înregis
trat diferențe mici, gazdele 
s-au desprins de la 61—57 la 
70—57, după care nu au mai 
putut fi ajunse, deși oaspeții 
au făcut eforturi mari pentru 
a recupera. Cei mai buni jucă
tori ai meciului au fost D. 
Pintea și Z. Gellert, atît prin 
faptul că au marcat cele mal 
multe puncte, cît și pentru »-

BALANȚA C.S.U. SIBIU — 
OȚELINOX T1RGOVIȘTE
105—67 (55—29). Victorie clară 
a sibienilor, în fața unei echipe 
care, totuși, s-a „agățat" de 
fiecare minge. Au marcat : 
Muntcanu 36(4X3), Herbert 24, 
V. Iacob 16, Bretz 16, Corni 7, 
Pelger 2, Dancea 2, Tenter 2, 
respectiv Vasilică 16, Alccu 14, 
Armagiu 14, Tace 9, Lefter 7, 
Rădulescu 3, Ciochină 2, Ernest 
2. Arbitri: FI. Baloșescu (Bra
șov) — M. Petrescu (București). 
(Ilie IONESCU — coresp.).

în clasament nu s-au produs 
modificări importante.

în Campionatul

!
I
I
I
I
I

CKAIOVA, 10 (prin telefon).
Abordînd acest ultim meci al 
sezonului în rol de mare favo
rită, echipa locală a obținut 
— cum era de așteptat — vic
toria. O victorie clară și me
ritată, care îi consolidează lo
cul pe podiumul campionatului, 
dar .conturată cu oarecare di
ficultate. Deși a avut inițiativa 
în joc și a dominat în marea i 
majoritate a timpului, perioade 
lungi cu fundașii la linia de 
centru, Universitatea nu a 
putut infringe decît după multe 
eforturi și insistențe rezistența 
formației oaspete, care a opus 
o apărare aglomerată și destul 
de fermă. CraiOvenii au con
struit atac după atac, au rea
lizat faze frumoase în preajma 
porții hunedorenilor, dar nu

Național de polo

RAPID ÎNVINSA DL DOUA ORI, IA TIMIȘOARA
Dinamo a mai

avantaj de numai un 
în favoarea fiecăreia 
echipe. în general a 
întîlnire atractivă din 

de vedere spectacular, 
care ambele formații

Sîmbălă și duminică, 
Floreasca din Capitală 
duit două întîlniri duble ~din 
cadrul Campionatului Național 
de polo: Dinamo — Voința 
Cluj-Napoca și Steaua — Spor
tul Studențesc T.M.U.C.B.

Primele două formații 
realizat meciuri „calme", 
goluri multe, jocul lor fiind 
deseori aplaudat de spectatori. 
Așa cum era de așteptat, cam
pioana țării a cîștigat ambele 
partide: DINAMO — VOINȚA 
CLUJ-NAPOCA 14—11 (3—2,
3— 3, 5—1, 3—5) și 15—11 (5—2,
4— 2, 3—1, 3—6). în meciul de 
sîmbătă, disputa a fost destul 
de echilibrată pînă la jumă
tatea timpului de joc, dinamo- 
viștii desprinzîndu-se clar abia 
în „sfertul" al treilea, cînd 
Hagiu și Ș. Popescu au înscris 
cite două goluri, iar E. Ionescu 
a marcat unul, făcînd ca soo- 
rul să le fie favorabil : 11—6 
(min. 20:56). In final, ca și în 
meciul de duminică, clujenii 
au mai redus din diferență, în
scriind de cinci ori, față de 
numai trei reușite ale elevilor 
lui Dinu Popescu și Liviu Ră- 
ducanu. în meciul de duminică, 
dinamoviștii au început mult 
mai deciși, luînd un avantaj 
net încă din start (5—0, min. 
4:27), dar s-au relaxat către 
final, oferindu-le posibilitatea 
clujenilor să reducă scorul de 
la 12—5, la 15—11.

Au înscris: Hagiu 4+3, Arde- 
leanu 3+2, Ș. Popescu 3 ’ 1, 
Olaru 2+1, E. Ionescu 1+2, D. 
Balanov 2, Ștefănescu 2, Geor
gescu, C. Dan și Tololici 
respectiv, Colceriu 5+5, 
dache 2+2, Tritehnn 
Sabău 1+2, Catrinetz și 
Au arbitrat 
Karacsony.

Cele două 
SPORTUL 
T.M.U.C.B. și 
o desfășurare total diferită, 
așa cum o arată si rezultatele: 
6—7 (1—1. 1—3, 3—1. 1—2) și 
6—13 (0—2, 2—4, 1—3, 3—4).
Meciul de sîmbătă s-a dispu
tat sub seimuri unui evident

A. Gere

Bazinul 
a gaz

au 
cu

(D),
Ior-

2 + 1, 
Marc, 

și St.

dintrepartide
STUDENȚESC 

STEAUA au avut 
total

echilibru și a lipsit extrem de 
puțin ca întîlnirea să ia sfîr- 
șit cu un rezultat de egalitate. 
După ce în min. 25:30, L. Ba
lanov a făcut ca scorul să fie 
favorabil echipei sale (7—6), 
printr-un gol foarte frumos, în 
min. 26:05, Sportul Studențesc 
a beneficiat de o lovitură de 
la 4 m pe care Chim n-a reu
șit să o transforme, oferindu-i 
posibilitatea portarului Lisac să 
se remarce. De altfel, portarul 
formației militare s-a dovedit 
într-o foarte bună formă, el 
reușind să apere trei lovituri 
de la 4 m în cele două întîl
niri. în meciul de duminică, e- 
levii lui Viorel Rus au evo
luat mai aproape de valoarea 
lor. Sportivii militari au luat 
conducerea încă de la început 
și și-au mărit mereu avantajul 
pe tabela de punctaj. Au în
scris: L. Balanov 2+4, Nufti 
1+4, Angelescu 1+2, Geantă 
1 + 1, Fruth, Ragea, Chcțan si 
Stemate (S). respectiv, Niță 
1+2, Chiru 2+1, Găvruș 1 + 1, 

și

au reușit să fructifice decît o 
mică parte din acțiunile între
prinse, in ciud^ numeroaselor 
șuturi expediate — un adevă
rat record în materie. In prima 
repriză, Ioniță s-a dovedit a- 
proape imbatabil, respingînd cu 
brio mingile șutate pe spațiul 
porții sale, cu numai două 
excepții. Prima dintre ele a 
constituit-o șutul lui Badea, 
din min. 20, cînd portarul hu- 
nedorean fusese învins; dar l-a 
salvat bara, iar a doua, pe- 
nalty-ul din min. 28, cînd GH. 
POPESCU (faultat el însuși în 
careu de Tîrnoveanu) a trans
format cu măiestrie lovitura 
de pedeapsă acordată.

Neta superioritate a gazdelor 
avea să se concretizeze mai pe 
măsura ei după pauză, cînd a- 
saltul asupra careului hunedo- 
rean a continuat cu o sporită 
forță și vigoare. în min. 61, 
BADEA a făcut inutilă inter-' 
venția lui Ioniță la șutul său 
plasat din afara careului. Zece 
minute mai tîrziu, Șt. Stoica 
a pătruns impetuos în careul 
advers, a șutat puternic și Io
niță n-at putut reține balonul 
pe care' PIGULEA II, atent, 
pe fază, l-a expediat din apro
piere în poartă. Spre final, in 
min. 80, omniprezentul GH. 
POPESCU a adus scorul mai 
aproape de realitatea desfășu
rării jocului, fructificînd prin
tr-o superbă lovitură de cap, 
ce îi este caracteristică, «m-

ÎNTR-

UNIV. CRAIOVA 
CORVINUL

4 (1)
0

SCORÎ, 
lelon). I 
prognamt 
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propriu, 
Iilor de 
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cu autor 
apărîndu- 
rasim se 
lui Negre 
mereu în 
mare oca 
atunci 
Era în n 
6căpat p< 
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trimis aii 
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cartonașe 
Hagi și 1 
și ei avei 
se va ins 
chipei bu 
incursiuni 
stingă, pi 
careului 
balonul < 
lung : 0-

Popa, Mușat, Grancerov
Ciobăniuc. Arbitrii au fost V. 
Goian și B Băjenaru.

Mihai TRANCĂ
I. L. TIMIȘOARA — RAPID 

12—9 (5—1. 3—2. 2—3, 2—2. 2—3)
și 9—8 (1—3. 2—2, 4—2. 2—1). O 
dublă victorie a cazdelor în fata 

. unei echipe mai bine cotată. Mar
catori : Lederer 3+1, Toth 3+1. 
Grecii 3+4, Ivănescu 2+2, Dcșliu 
1+1 (I.L.T.), respectiv, Florin-
eescu 3+2. Ștefănescu 2+2, Făr- 
tăiș 1+1, Lupescu 1+1, Rusu 1+1, 
Dingu și Abrii. Au arbitrat D. 
Paraschivescu si G. Chirculete. 
(G. CREȚU — coresp.).

CRIȘUL ORADEA — 
NUL ARAD 21—12 (5—1, 
6—4, 2—3) și 19—9 (3—2,
5—3, 6—4). întîlniri în care 
ieșit în evidență superioritatea 
netă a gazdelor, cu Costrăș Intr-o 
formă deosebită, marcator a 23 de 
goluri ! Au mai' înscris : Gordan 
6+4, Hașaș 3, Bonca 2, cadila 
Si Terii (C), respectiv Tiseanu 
3, legariu 3, Bella 2+1, Ionescu. 
», Huber 2, AndrașonI 1+4, Llp- 
tol, Ptslaru si Zodhiji. Arbitri : 
Ji. Soos și C. Barabancea. (V. 
SERE — coresp.)

VAGO-
8—4,
5—0, 

a

Stadion Central ; teren bun ț 
timp friguros ; spectatori —z cir
ca 15.00*0. Șuturi : 41—5 (pe poar
tă 20—2). Cornere : 17—0. Au 
marcat : GII. POPESCU (min. 
28, din penalty și min. 80), 
BADEA (min. 61) PfGULEA II 
(min. 71).

UNIVERSITATEA : 
Mănăilă, 
CU. AD. 
(min. 76

Crișan — 
sandoi. gh. popes- 
POPESCU — Cture-a 

Gîrleșteanu). BICA, 
C. Gheorghe (min. 70 Irimescu), 
P. BADEA — ȘT. STOICA, PJ» 
GULEA TI.

F.C. CORVINUL : Ioniță — 
Tîrnoveanu. Stroia, HEIDINER, 
Bardac — Gabor, (min. 63 Chl- 
riță). Chezan, BĂNICA, Bordean 
— COCAN. E. Marian (min. 65 
Uleșan).

A arbitrat C. Corocan (Reșița) : 
la linie : N. Voinea (București) 
șl M. Ștefănoiu (Tg. Jiu).

Cartonașe galbene : C. GHEOR
GHE, TÎRNOVEANU.

La speranțe : 5—1 (2—0).

trarea Iui Irimescu. In ultima 
parte a meciului, cînd scorul 
luase proporții, Hunedorenii — 
care se menținuseră pînă a- 
tunci într-o continuă apărare 
— au ieșit la contraatac, cre- 
îndu-se o excelentă ocazie de 
gol, în min. 72, a cărei fructi
ficare a împiedicat-o, însă, por
tarul Crișan printr-o interven
ție de excepție la șutul 
Bănică.

Constantin FIRANESCU

lui

SINGUR SENS
BRAȘOV, 19 (prin telefon). 

S-a jucat doar în fața a 1000 
de spectatori, deși F.C.M.-ul ar 
fi meritat o asistență mai nu
meroasă. Localnicii au făcut u- 
nul din meciurile lor bune, în
cheind sezonul după o 
de rezultate favorabile. 
Jiul, 
clar, 
care au dominat insistent, 
desfășurat un i°c variat, au 
tacat mereu spre porta 
Ghițan, unde au trimis 
mai puțin de 33 de șuturi ! 
Raportîndu-le la cele două ale 
Jiului, e lesne de înțeles care 
a fost aspectul jocului. Oaspe
ții au încercat ceva la început, 
cînd Bîcu și Lasconi au avut 
bune situații (min. 5 și 6). du
pă care brașovenii au luat jo
cul pe cont propriu. După o- 
cazia lui Selimeși (min. 2), in 
min. 12 localnicii au deschis 
scorul: Barbu a șutat puternic 
de Ia distanță, mingea a lovit 
un fundaș al Jiului, a sărit Ia 
PÎRVU și talentatul jucător a 
înscris in colțul lung. F.C.M.-ul 
a continuat să domine, iar din 
noianul de ocazii am reținut-o 
pe aceea din min. 32, cu Dra
gan la finalizare, dar șutul a- 
cestuia a fost imprecis din po
ziția din care se execută lovi
tura de pedeapsă.

După pauză, în min. 48, a 
șutat puternic fundașul Gher- 
gu, dar tînărul și talentatul 
portar Ghițan a fost la post, 
în min. 66, la șutul lui Pîrvu, 
Ghițan a fost salvat de bară, 
dar în min. 74 el avea să facă 
adevărate minuni cînd Selimeși 
a scăpat singur și a fost bloctit 
la 10 m. Dar in min. 83 Ghițan 
n-a mai putut face nimic. De ce? 
Pentru că a fost momentul de 
inspirație al lui ANDRAȘI U

suită 
rezultate favorabile. Pe 

, brașovenii au invins-o 
, după un meci in 

au 
a- 

lui 
nu

BRAȘOV 2 (1)
0

Stadion 
rățat de 
ninsoare ; 
1 000. Șuturi : 32—2 (pe poartă
17—0). Cornere : 10—1. Au 
cat : PÎRVU (min. 12) și 
drași I (min. 63)).

F.C.M. BRAȘOV : Șanta 
COMANESCU, E. Moldovan, _ _ 
TRU, Ghergu — Drăgan (min. 85 
Nieoară) nedelcearu, Barbu 
(min. 70 Czeke) — ANDRAȘI I. 
PÎRVU, Selimeși.

JIUL : GHIȚAN — Negrilă, SE- 
DECARU, Mlbăilă, B. Popescu 
— M. Cristea, Bîcu. Moromete 
(min. 67 Ceaeusta), Florescu — 
Henzel (min. 67 Păuna), Lasconi.

A arbitrat M. Saiomir (Cluj- 
Napoca) ; la linie : M. Nicules
cu (București) și I. Toma (Pia
tra Neamț).

Cartonașe tralbene : FLORES
CU, LASCONI PAUNA.

La speranțe : 5—0 (3—0).

„Municipal" : teren cu- 
zăpadă ; timp rece, 
spectatori — circa

mar- 
AN-

PĂ-

e
dreaptă, aceasta a 

centrare, a făcut doi 
interior, a șutat cu 
a înscris un gol de 

la „vinclu", 
ca să concreii-

pe partea 
simulat o 
pași spre 
stîngul și 
toată frumusețea 
de la 20 m. Și, 
zăm de ce scorul a fost doar 
de 2—0, mai redăm o fază din 
min. 85: 
centrare 
stoperul 
la 5 m, 
a trimis 
o victorie incontestabilă, 
țioasă, dar scorul nu reflectă 
ce s-a întîmplat pe covorul 
de... nea! Jjul a jucat frumos 
in cimp, dar steril.

lansare Andrași I, 
înapoi „ca la carte“ și , 
E. Moldovan, doar de 
singur în fața porții, 
pe lingă bară ! Deci, 

prc-
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MULTE RATĂRI... ÎN PRIM-PLAN, URSEA... La încheierea turului Diviziei B

(prin ic- 
âe sorții 
>cală a 
pe teren 
naționa- 
dversară 
îCi peste 
i r ami

de a 
it mai 
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apar și 
poate că 
meritau 

s min. 25, 
îtoriei o- 
HAGI - 
iprin, pe 
marginea 

dreptul, 
colțul

IF.C. OLT 
STEAUA

Stadion Viitorul ; teren tare, 
înghețat ; timp friguros, ceață ; 
spectatori — cirea 5.090. Șuturi : 
4—17 (pe poartă : 2—10). Corne- 
re : o—9. A marcat HAGI (min. 25).

F.C. OLT : GHERASIM — V. Po
pa, CIREAȘA, Mihali Ciobanu — 
M. Ene, Ruse, T3FTIMIE, Pistol 
(min. 78 Gruia) — Dudan, Ad. 
Georgescu.

steaua : lung — D. Petres- 
cu, Iovan. NEGRĂU, Ungureanu 
— Mujnal, ROTARIU, HAGI. I. 
Dumitrescu — Lăcătuș, Balint 
(min. 74 Minea I).,

A arbitrat Al. Mustătea ; la 
linie : C. Sorescu (ambii din 
Pitești) și D. Ologeanu (Arad).

Cartonașe galbene EFTTMEB, 
BALINT, MIHALI. V. POPA.

Cartonașe roșii : LĂCĂTUȘ, 
MIHALI (ambii eliminați în min. 
89).

La speranțe : 1—4 (0—2).

Imediat după reluare. Lung 
va salva un gol, la acțiunea 
lui Pistol, pentru ca, apoi, 
marile ocazii să se consume la 
poarta gazdelor : min. 54 și 
68, „scoate" Gherasim ; min 60, 
ratare Lăcătuș ; min. 70. Ci
reașă degajează de pe linia 
porții la șutul lui Balint ; min. 
86 — „bară" Hie Dumitrescu. 
Așa s-a scris această victorie 
a echipei bucureșiene. într-o 
partidă cu un final nedorit, 
deoarece, în min. 89, Lăcătuș 
și Mihali au fost eliminați de 
pe teren pentru lovire re
ciprocă.

Stelian TRANDAFIRESCU

Gazon... alb, timp geros, 
spectatori puțini, aureole de 
aburi pe chipurile jucătorilor. 
Și totuși, o partidă plăcută, 
care ne-a sugerat că se poate 
juca și în decembrie... Primele 
atacuri au fost lansate de Vic
toria, care a făcut abstracție 
de formația sa pestriță, cu 
numeroși absenți de marcă — 
Moraru, Nițu, Coraș, Țîră — 
accidentați, Ștefan și Ursu — 
cartonașe galbene. După două 
mari ocazii de gol ratate de 
D. Daniel și Burleanu, Victoria 
deschide scorul în min. 18 : 
„vîrful"... Topolinschi șutează 
în bară si URSEA reia sigur 
în gol. După numai două mi
nute, CIUDIN, plecat pe con
traatac, șutează înșelător cu 
stîngul, surprinzindu-1 pe Du
mitrescu dezechilibrat : 1—1.
Victoria atacă, dar băcăuanii 
„ies" frumos, cu pase scurte, 
ceea ce ne îndeamnă să credem 
că și-au ales mai bine cram
poanele. în min. 40, G. Radu 
pătrunde în careu, golul pare 
iminent, dar mijlocașul băcă
uan iși prelungește mingea și... 
se pierde.

La reluare, 
Topolinschi 
(min. 64),
prolog la al 
URSEA (min. 
de la 22 de 
revin în atac,

VICTORIA 
S.C. BACĂU

2 (1)
2 (1)

S-adiOn Victoria ; 
ghețat, 
geros ;
Șuturi : 
Cornere : 0—4. Au marcat : UR
SEA (min. 18 și 70). respectiv 
CIUDIN (min. 20) și ARTENl^ 
(min. 85 din penalty).

VICTORIA : DUMITRESCU — 
Cojocaru. Mirea (min. 46 C. So
lomon), DINU. M. Pană — I. 
FULGA. D. Daniel, HANGĂNU, 
Culceai’ — URSEA, Topolinschi.

S.C. BACAU : Arvinte — ’
dries. MUNTEANU, Fîșic, 
DIN' — G. Radu Bi-rleanu, 
tenie (min. 76 G. Fulga), 
MANARU — Șoiman (min. 
Penoff), SC1NTEIE.

A arbitrat C. Gheorghe 
ceava) ; la linie : I. 
(Focșani) și N. Dlnescu 
Vil cea).
Cartonașe galbene : BURLEANU.
La speranțe : 3—0 (0—0).

teren ln-
strat de zăpadă ; timp 
spectatori — circa

8—9 (pe poartă : 
: 0—4. ‘

18 și 70).

LIDERI DE TOAMNĂ

c.

1 000.
6—5).

An- 
CIU-

Ar- 
TIS- 

46

(Su- 
Nioulițov 

(Rm.

SERIA I

IL PE ZĂPADĂ

Victoria presează, 
șutează puternic 
’ imită Hanganu, 
doilea gol al lui 
70), șut în forță 
metri... Oaspeții 

____ __ ____ , Tismănaru pierde 
o mare ocazie (min. 72), Fulga 
(al Bacăului) trage în _ bară 
(min. 80), pentru ca, după alte 
trei minute, Burleanu să șu- 
teze,.. imparabil, prilejuindu-1 
tînărului Dumitrescu o „robin
sonadă1 
parcă din... Moraru.

îl

l" de zile mari, descinsă
La capătul

acestor atacuri insistente cade 
și golul egalizator: C. Solomon 
îl faultează pe Pcnoff (min. 85) 
și ARTENIE transformă... de 
două ori, arbitrul sancționînd 
cu repetarea loviturii intrarea 
în careu a lui Burleanu, care 
va primi și un cartonaș gal
ben. O remiză echitabilă între 
o echipă în care „rezervele" 
Victoriei- s-au ridicat deasupra 
.condiției lor, iar S. C. Bacău, 
care se află acum intr-un grup 
de cinci echipe cu „minus 
cinci", parcă ar fi meritat mai 
mnît la ora Drimei cortine a

OTELUL GALATI — VIITORUL 
VASLUI 3-1 (2—1) i Chebac
(min. 29 șl 75), Hanghiuc (min. 

33 din 11 m). respectiv Ciocni t t 
(min. 41).

POLITEHNICA IAȘI — CEA
HLĂUL P NEAMȚ 1—0 (0—0) : 
Zară (min. 50).

F.C.M PROGRESUL
— UNIREA __________
(2—0) ; Drăgoi (min. 34), 
(min. 44, 82 “
(min. 46)

STEAUA 
FĂLTICENI 
(min. 29), 
Goia (min. 
(min. 39).

PRAHOVA C.S.U. PLOIEȘTI — 
C.S. BOTOȘANI 3—0 (2—0) : U- 
biu (min. 33). FI. Matei 
44 și 80).

UNIREA 
SUCEAVA 
(min. 3, 
(min. 51). Purcăreață 
respectiv Picătureanu (min. 56) 
S;r-

C.F.R . . 
RM. SĂRAT 
(min. 47 și 
55 șl 65) și

ARIPILE VICTORIA BACAU — 
ȘIRETUL PAȘCANI 1—0 (0—0) 1 
Ursică (min. 77).

RKAXH
SLOBOZIA 5—0 

Ivan 
84) și Titirișcă

MIZIL — FORESTA 
3—1 (2—1) : Stegaru 
Antonis (min. 36). 
86), respectiv Maftei

(min.

FOCȘANI — C.S.M. 
3—2 (1—0) î Breniuc 

autogol), Cr. Rusu 
(min. 62),

•n (min. 64).
~ PAȘCANI —

5—0 (0---0)
67). Boboc 
Rotaru (min.

SERIA

Olimpia 
; Mareș 

(min. 
69).

A II-a

POIANA CIMPINA — ” V
BUZĂU 2—1 (1—0} : Stan (min. 
35). Postolache (min 80 din 11 
m), respectiv Drăgan (min. 75).

Relatări de la T. Siriopol, C. 
Nour, G. Rizu, I. Tomescu, O. 
Bălteanu Fl. Jecheanu. V. Apos
tol. s. Neniță și C. Vîrjoghie.

7-

1. PROG. Br. 17 12 1 4 41- 8 25
2. Oțelul 17 12 0 5 32-13 24
3. Gl. Buzău 17 9 2 6 30-20 20
4. Foresta 17 10 0 7 25-29 20
5. C.S.M SV. 17 8 2 7 23-20 18

6. Politehnica 17 8 2 7 26-25 18
■ 8. Aripile Bc. 17 3 2 7 19-19 18

Steaua M. 17 8 2 7 20-20 18
9. Unirea 17 8 2 7 17-19 18

10. Olimpia 17 6 5 6 19-21 17
11. Șiretul 17 6 4 7 12-18 16
12. Poiana 17 6 4 7 13-24 16
13. C.F.R. P. 17 7 0 10 18-20 14
14. C.S. Bot. 17 6 2 9 21-24 14
15. Viitorul w 17 6 1 10 23-30 13
16. Unirea SI. 17 6 1 10 22-29 13
17. Ceahlăul 17 3 6 8 11-20 12
18. Prahova 17 4 4 9 14-28 12

mult la ora primei cortine 
campionatului.

loan CH1RIÎ-Ă

RAPID 
TORUL 
Goanță 
(min. 9).

F.C.M.

BUCUREȘTI — TRAC- 
BRAȘOV 2—0 (2—0) :
(min. 1) și R. Voinea

(1—3) " Lonasz (min. 20), Szabo
(min. 72), respectiv Tănase 
(min. 87).

Ml). 
jL ..den- 
acoperit 
un strat 
nd orice 

■1 curăța, 
datele 

t, jucă- 
i, Drag- 
1. Pre- 
-se raț- 
înd drep- 
ibarit de 
rin ex- 
fizic ~-a 

principul, 
tactice 

ic, con- 
■ăduit să 
•sibilități. 
tru spi- 
dovedit, 

25 aflați 
să apară

I FLACĂRA
F.C. INTER

Stadion Flacăra ; teren acope
rit cu Zăpadă ; timp nefavora
bil, ninsoare ; spectatori — cir
ca 2 000. Șuturi : 18—3 (pe poar- 
nă : 8—1). Cornere : 6—2. A
marcat LALA (min. 63).

flacAra : Tene — za1- 
Beldie, Butufei, Timiș — Drag- 
nea (mln. 46 D. Sava). Matrcu 
(min. 86 Stere), BALAUR — Văi- 
dean, LALA, CIHRIȚA.

F.C. INTER : M. VA SILE — 
Dobrotă. COTORA. B. Bucur, 
Laurențiu — Mărgărit. Majaru, 
Jurcă, SZF.NES (min, 76 M. Stă- 
nescu) — Predatu Vasîi.

GER
CLUJ-NAPOCA, 

telefon)

PLOAIE DE GOLURI!

cu au-
ărîndu-se
nizat pe
un aliat
zăpadă,

m
h - din
gol s-au
pe ață.
M. Va-

A arbitrat D. Petrescu : la li
nie : G. Ionescu și Al. Rolea 
(toți din București).

Cartonașe galbene : BALAUR.

La speranțe : 3—0 (1—0).

3, 34. 41, 
. ; Beldie 
est timp, 
iajări de 
ti, care 
lui ad-

vers, a căzut, în fine, în min. 
63, cînd LALA a luat o acțiune 
pe cont, propriu, a făcut pîrtie 
prin omătul gros, i-a driblat 
pe B. Bucur, Dobrotă și M. 
Vasile și a înscris.

Pînă la sfîrșit, nimic notabil 
pe planyl finalizării. deși 
ambele echipe s-au străduit să 
modifice tabela de marcaj.

Ion CUPEN

IIN NOU EXCELENT!
telefon), 

răfuit in 
, jucăto- 
ceput să 
îut. Au 
au com- 
reușească 

repriză. 
3olba au 
apărarea 
adar. In 

căutat 
gi înalte, 
■u înain- 
însă cu- 

, de Li- 
ilnat clar 
■au șutat 
î această 
două a- 

j se pu
Unul ...
39, Ma- 

1 foarte 
ul al bi- 
, Vancea 
Ionul, cu 
să Liliac 
i s-a „li- 
ij pentru 
■sesizat și

IF.C. BIHOR 
PETROLUL

Stadion F.C. Bihor : teren bun ț 
timp frumos, dar geros : spec
tatori — circa 7 000. Șuturi ; 14—4 
(pe poartă : 8—2). Cornere :

21—2. A marcat CHEREGI (min. 
63).

F.C. BIHOR : Jipa — WEI- 
SSENBACHER Bucico. Biszok, 
Baba — CHEREGI, I. Mureșan, 
Vancea Terheș — OV. LAZAR. 
Bolba (min. 52 Ivan).

PETROLUL : LTLIAC — D. 
Popa. Pitulice C. ȘTEFAN, Pa- 
nait (min. 75 Catinca) — Mo
canii. Manta, Matei, C. Lazăr — 
Nuță (min. 76 Greaca) Manea.

A arbitrat M. Constantinescu 
(București) ; la linie : Gh. Du- 
mitrașcu (Constanța) și T. Da
mian (Zalău).

Cartonașe galbene : MANTA.
Matei, weissenbacher

La speranțe : 0—0

— echi- 
teză — a 
circa 10 
locală a 

a pe joc 
a prac- 

>s, ori cn
ut de un 
ibune. In 
grurul gol. 
teză, sus

ținut de Mureșan și CHEREGI, 
a fost fructificat de ultimul 
printr-un șut puternic cu care 
Liliac a fost învins. A conti
nuat „canonada" la poarta Pe
trolului, ocazii au mai fost, 
s-au înregistrat 21 de corne
re, însă gratie lui Liliac și a- 
părării sale, scorul a rămas 
neschimbat.

Modesto FERRARINI

____ _  10 (prin 
telefon). „U“ Cluj-Napoca a 
încercat din start vigilența lui 
Speriatu și a atacat în conti
nuare, cu precădere pe flancul 
drept, unde „tandemul" Cadar 
— Gh-erman învăluia și centra 
pentru coechipierii din cealaltă 
zonă a terenului. Treptat, însă, 
în prim-planul ofensivei 
jene apar mijlocașii.
(laborios), Suciu (abil) și Mo
vilă (omniprezent), iar 
situație clară de gol 
gistrăm în min. 31, cînd Biro 
nu profită de culoarul frontal 
și, pripindu-se, șutează cu se
te peste „transversală". Un sin
gur minut mai tîrziu, același 
BIRO, scăpat de sub marcajul 
lui Pîrvu, fructifică pasa pri
mită de la Suciu și, de astăda- 
tă, lucid, plasează balonul în 
stingă lui Speriatu. Pînă la 
pauză, pe foadul superiorității 
teritoriale a gazdelor, 
autoaccidentări, 
(min. 
(min.

La 
(min. 
riatu, 
ficient încălzit, va fi autorul 
unui gol (încercînd să respin
gă cu piciorul de pe linia por
ții, va trimite mingea în pla
să, lingă stilpul drept), al des
prinderii clujene pe tabela de 
scor. La 2—0, ofensiva forma
ției gazdă se desfășoară cu un 
plus de dezinvoltură și, conse
cință firească. în min. 60, fun
dașul GHERMAN, urcat în a- 
tac, deviază balonul, cu capul, 
in plasă, la o centrare semnată 
de Cadar. Tn continuare, alter
nare de goluri Ia cele două

„U“ CLUJ-NAPOCA
F.C. ARGEȘ

4 (1)
3 (0)

teren în- 
spectatori 
18—10 (pe 

5—8.

a 
lui

clu-
Bacoș

prima 
o înre-

două 
Birolui

Speriatu40) și a
45).

puțin timp
47), înlocuitorul lui Spe-- 
portarul HRISTEA, insu-

de la reluare

Stadion .,Municipal" ; 
ghețat ; timp rece ; 
— circa 2.000. Șuturi : 
poartă : 11—6). Cornere : 
Au marcat : BIRO I (min. 32), 
HRISTEA (min. ~ 
GHERMAN (min.
(min. 70). 
(min. 70 ■ 
SACEANU 
(min. 87).

„U“ CLUJ-NAPOCA Caval — 
GHERMAN, Neamtu. JENEI, 
Gyorfi — Bacos. MOVILA (min. 
61 R. SABO)' Zanc — r-ACATi, 
Biro (min. 40 Dochia), SUCIU.

F.C. ARGEȘ : SPERIATU (min. 
46 Hristea) — Eduard. Pîrvu. 
STANCU Tănase (min. 61 Voi- 
CU) — PRISACEANU. M. STOI
CA, BANUTA — Vlădoiu, Dican, 
Grigoriu.

A arbitrat M. Axente (Arad) ; 
la- linie : V. Curt (Constanța) ș 
I. Vereș (Sf. Gheorghe).

La speranțe : 3—1 (1—0).

47 — autogol),
60), R. SABO 

respectiv EDUARD 
din penalty), PRI- 
(min. 84). bănuțA

porți : EDUARD, min. 70 din 
lovitură de la 11 m acordată 
pentru faultul comis de Suciu 
asupra lui M. Stoica ; R. SA
BO, in min. 75, printr-un șut 
de Ia circa 12 m spre colțul 
lung; PRISACEANU, în min. 
84, din interiorul careului mic. 
Dar, în min. 87, gluma (relaxa
rea exagerată din sistemul de
fensiv al clujenilor) s-a îngro
șat, intrucît atunci, BANUȚA, 
complet liber, a înscris de Ia 
6 m, lateral stingă, și, timp de 
trei minute, puținii suporteri 
ai lui „U“ au tremurat și Ia 
figurat, și la propriu.

Gheorghe NICOLAESCU

CARACAL — A.S. DRO
BETA TR. SEVERIN 2—0 (1—0) î 
Morariu (min. 8) și Răducu 
(min. 53).

METALURGISTUL SLATINA — 
SPORTUL „30 DECEMBRIE*' I—1 
(1—0) : Din II (min. 41), respec
tiv Barbu (min. 68).

GAZ METAN MEDIAȘ — PAN
DURII TG. JIU 3—1 (2—0) : Pus- 
tai (min. 7, 29 și 85). respectiv 
Găman. (min. 77).

MINERUL MOTRU — UNIREA 
ALBA IULIA 1—0 (0—0) : Sui-
ceanu (min. 54).

METALUL MIJA — CONSTRUC
TORUL CRAIOVA 3—1 (3—0) :
Trandafir (min. 33) Pîrșe (min. 
39). ioniță (min. 42), respectiv 
Berneanu (min. 50).

I.C.I.M. BRASOV — MECANI
CA FINA ------------- 7“ “ 7
(2—0) • M. Gheorghe (min. 11), 
Ficu (min. 39), Drăgan 
46), Brașoveanu 
Pascu (min. 89).

I.M.A.S.A. SF.
AUTOBUZUL BUCUREȘTI

C.S. TÎRGOVIȘTE 
RM. VÎLCEA 3—0 
lescu (min. 7) și 
43 și'84)

j! — CHIMIA 
(1—0) ; Nicu-. 
Zrmfir (min.

Relatări de la N.
Donciu. C. Bughea 
Gr. Jugănaru, P. 
Gruia, L. Briotă șl M.

Costache. Gh.
M. Taeăl, 

Voinea, C. 
Avanu.

BUCUREȘTI 5—0

(mim.
(min. 69) și

1. RAPID
2. A.s. Drobeta
3. Pandurii
4. I.M.A.S.A.
5. F.C. Caracal
6. Unirea A.I. 

Autobuzul 
I.C.I M. Bv. 
Mec. Fină 
Met. Mija 
Min. Motru

12. Chim. Rm. V.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

7.
8.
9.

10.
11.

Sp. .,30 Dec.“ 
Tractorul 
C.S. T-viște 
Constructorul
Gaz Metan 
Metalurgistul

1
17
17

17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17
17

17
17

20
19
19
18
18
18
17
16

SERIA A III-a
U.T. ARAD — GLORIA REȘIȚA 

3—o (1—0) : Ungur (min. 10 
71) și Tucudean (min. 81).

GLORIA BISTRIȚA 
ȘUL SATU--------- *
Soare (min. 
dovan (min.

și

SOME-
MARE 3—0 (3—0) :
9 șl 15) și V. Mol- 
45).

BOCȘA — ELEC-
TG. MUREȘ 3—1 

(min. 27),

METALUL
TROMUREȘ 
(2—1) : Ormenișan , .
Dogan (min. 41). Vînătoru (min. 
80), respectiv Dicui (min. 17).

OLIMPIA I.U.M.
— A.S.A. PROGRESUL 
ȘOARA 1—0 (0—0) :
'nin. 70).

SATU MARE 
TIMI-
Borza

C.S.M. REȘIȚA — 
ARAD 1—3 (1—0) !
(min. 40,), respectiv 
(min. 50, 80 și 84).

VAGONUL
Panduru 

Teodorescu

TlRNAVENI — MU-CHIMICA .
REȘUL EXPLORĂRI DEVA 1—1 
(0—0) : Cenan (min. 73) respec
tiv Botezan (min. 58).

TIMIȘORENII - DOUĂ ȘUTURI PE POARTĂ, DOUĂ GOLURI!
Terenul-patinoar n-a afectat

cîtuși de
Dimpotrivă, am asistat la un
joc alert, 
tehnice, condimentat de patru 
goluri frumoase și încheiat cu 
o „lovitură de teatru" cum cu 
greu s-ar putea găsi o alta mai 
ilustrativă pentru zicala că o- 
caziile ratate se răzbună... 
Bucureștenii s-au instalat de 
la început în „treimea" ad
versă, săpunind poarta lui Al
mășan la un adevărat asalt : 
în min. 4, după o combinație 
rapidă, balonul ajunge la Do
bre, care de la numai 12 me
tri reia peste poartă. După 
alte șapte minute, faza se re
petă identic, mai puțin... 
tarea, același DOBRE, din 
ceeași poziție, înscriind 
„vinciul"... lung. Forcingul 
gazdelor continuă, în min. 15, 
M. Popa centrînd periculos, pe' 
jos, Țîrlea sărind inspirat 
„peste", dar Prodan ratînd de 
la numai 8 metri! Fostul pa
tinator Mihai Marian 
în largul său pe o 
„suprafață rapidă", 
numeroase 
nîndu-și în 
Numai că 
și 41), apoi ‘ Olteanu (44), la

puțin spectacolul.*

cu multe virtuți

ra- 
a-, 
în

se simte 
asemenea 
acroșînd 

impulsio-mingi și
permanență atacul, 

tot Dobre (min. 35

»
citeva acțiuni în care mingea 
a curs șnur, nu vor găsi dru
mul spre plasa porții lui Almâ- 
șan.

Canonada bucureșteană va 
continua și în repriza secundă. 
„Poli" arată o liniște surprin
zătoare, izvorîtă probabil din 
credința că, stînd la pîndă, a 
cîștigat și la Cluj-Napoca, și la 
Bacău... Dar „alb-negrii“ ob
țin patru cornere consecutive 
în numai două minute; „mi
roase a gol !“, exclamă cineva 
din tribună, și, intr-adevăr, în 
min. 64 Iorgulescu II, abia in
trat în teren, centrează exact 
și ȚIRLEA trimite balonul în 
poartă. La 2—0 se părea eă 
jocul e ca și încheiat. Nici go
lul din min. 78 al oaspeților 
(MAnAILĂ a interceptat un 
balon și, din careu, a șutat puter
nic în colțul sting) nu a mo
dificat prea mult această im
presie, mal ales că Stancu 
(min. 86) a fost la un pas de 
gol, dar mingea șutată de el 
și deviată de Almășan, 
a izbit bara, pentru ca tot el, 
în min 89, să scape singur cu 
Almășan, dar să trimită rrțjli- 
metric pe lingă bară! Cînd 
toată lumea, inclusiv jucătorii, 
așteptau fluierul final, apărarea

Studențesc ; 
timp rece ; 

2 000. Șuturi :

I SPORTUL STUD. 
| „POLI" TIMIȘ.

2 (1) I
2 (0) 1

Stadion Sportul 
teren înghețat ; 
spectatori — circa 
10—5 (pe poartă 5—2). Cornere : 
8—2. Au marcat : DOBRE (min.

64). respectiv 
781 și CRA-

11), ȚÎRLEA (min. 
M A NAIL A (min. 
CIUN (min. 90)

SPORTUL STUD. : R. Lucescu 
— M. Popa. Pană, Cristea, CIU- 
CA (min. 73 Stancu) — M. MA
RIAN, Olteanu, STANICI — 
Prodan (min. 60 Iorgulescu H), 
Țîrlea, DOBRE.

POLITEHNICA î ALMAȘAN — 
C. Varga. CRĂCIUN. Ionuț, Stoi- 
cov — Bărbosu Timofte n 
(min. 60 Vlaicu). OLOȘUTEAN — 
China, Trăistaru (min. 66 
gău), MANAILA.

A arbitrat Cr. Teodorescu 
zău) ; la linie : R. Petrescu 
șov) și M. Ilieș (Odorhei).

La speranțe : 5—1 (2—1).

Bun-

(Bu- 
(Bra-

bucurcștcană „bîlbîie" o minge, 
la ea ajunge CRĂCIUN, care 
șutează cu sete în gol. Două, 
șuturi timișorene pe poartă *= 
două goluri ~ ... 1 punct !

Soi în S ATM ARI

STRUNGUL ARAD — ARMA
TURA ZALAU 1—0 (0—0) : Pîrvu 
(min. 73).

A.S.A. F.C.TG. MUREȘ
MARAMUREȘ BAIA MARE 3—6 
(2—0) : Costan (min. 7). " 
ca (min. 15) și L.
(min. 79).

A. Stoi- 
Moldovan

C.F.R TIMIȘOARA — STF*’’\ 
C.F.R. CLUJ-NAPOCA 4—0 (1—0) î 
Căpățînă ‘ ‘
(min. 73)

(min. 4 și 53), Otiman 
și Banu (min. 79).

Relatări
Toma, T. 
Fuchs, I 
Albu și S.

1. 
2.
3.
4.
5.

de ia Gh. Mornăilă, I. 
Țăranu. S. Vida, P. 

Ducan N. Străjan. C. 
Marton.

GLORIA B-ța 
C.F.R. Tim. 
Olimpia S.M. 
C.S.M. Reșița 
U.T.A.

o. F.C. Maram.
7.
8.
9.

10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.

Strungul 
Chimica 
Vagonul 
A.S.A. Prog. 
Armătura 
Met. Bocșa 
Someșul 
Mureșul 
A.S.A. Tg. M, 
El ectrom ureș 
Gl. Reșița 
Steaua C.F.R.

17
17
17
17
16
17
17
17
17
16
17
17
17
17
17

17
17
17

28-24
22-12
19-16
18-20 
31-24

19
18
18
18
17

14
14
13
12
12

•) Echipă penalizată cu 2 puncte

LOTO-PRONOSPORT INFORMEAZĂ
• REZULTATELE CON

CURSULUI PRONOSPORT DIN 
10 DECEMBRIE 1989. 1. Ascoli
— Lazio X ; 2. Atalanta — 
Udinese 1 ; 3. Bari — Napoli 
X ; 4. Bologna — Lecce 1 ; 5. 
Internazionale — Genoa 1 ; 6. 
Juventus — Cesena X ; I. Ro
ma — Cremonese 1 : 8. Samp-

.doria — Milan X ; 9. Verona
— Fiorentina 1 ; 10 Avellino
— Torino X ; 11. Messina — 
Como 1 ; 12. Monza — Pesca
ra 1 ; 13. Reggiana — Brescia 
X. Fond total de cîștiguri : 
2.905.683 lei, din care 99.013 lei. 
report la categoria I.
• NUMERELE EXTRASE 

LA TRAGEREA LOTO 2 DIN 
10 DECEMBRIE 1989. Extrage
rea I : 12 2 64 34 ; extragerea 
a II-a ; 61 67 9 1 ; extragerea 
a III-a : 52 53 3 55. Fond de 
cîștiguri : 504.617 lei.



C. M. de handbal

ECHIPA FEMININĂ A ROMÂNIEI
A PROMOVAT

BANDERS 10 (prin telefon, 
de Ia trimisul nostru special). 
Reprezentativa României a reu
șit să intre, după cum am 
relatat încă de la încheierea 
seriei preliminare, în grupa de 
elită a Campionatului Mondial, 
care va avea loc anul viitor, 
ocupînd aici. în Danemarca, 
locul 4, după două partide 
foarte grele, în semifinale cu 
echipa R.F. Germania și, în ul
tima zi, cu cea a R.D. Ger
mane. în partida decisivă pen
tru șefia seriei D. România — 
R.F. Germania 16—17 (10—11). 
A fost o partidă aprig dispu
tată, cu un scor strîns pînă în 
final. Echipa noastră a jucat 
bine în apărare, dar a greșit 
mult în atac. Româncele au 
condus în min. 10 cu 4—3 în 
18 cu 7—6 în 45 cu 14—13, 
după care timp de 6 minute, 
nu au primit, dar nici nu au 
înscris vreun gel. La 14—15, 
Matei a înscris dar a călcat în 
semicerc ! Au fost nu mai pu
țin de 6 aruncări în bară, 
aruncări în afara porții sau 
respinse de portarul echipei 
vest-germane. Marcatoare : Lu
ca 5 (4), Tîrcă 4 (2) Cosim 3, 
Antoneanu 2. Lefter și Drăgă- 
nescu. Arbitrii Kiascko și Ki
seliov au fost inegali, acordînd 
avantaj numai adversarelor și 
anulînd echipei României două 
goluri valabile, după părerea 
noastră.

în ultima zi. pentru locurile 
3—4, România — R.D. Germa-

la Edinburgh, în meci-test la rugby

SCOJIA - ROMANIA 32-0
EDINBURGH, 9 (prin tele

fon, de la trimisul nostru spe
cial). Ultimul joc-test de rugby 
din* acest an s-a disputat, sîm- 
bătă după-amiază, pe stadio
nul Murrayfield, în fața a cir
ca 30 000 de spectatori. A fost 
o partidă urmărită cu interes, 
care a avut două jumătăți dis
tincte (a doua repriză fiind ti
na de excepție pentru gazde), 
încheiată în cele din urmă cu 
un rezultat care e departe de 
a da o imagine exactă a ra
portului de forțe de pe cele
brul gazon: Scoția — Româ
nia 32—0 (9—0).

Afirmînd aceasta, nu contes
tăm superioritatea unei echipe

C.C.E. LA BASCHET
Rezultate înregistrate în tur

neele finale ale „Cupei Cam
pionilor Europeni" la baschet: 
masculin : Aris Salonic —Lech 
Poznan 116—92 ; Den Haag 
o(,Ola„-da) ~ Philips Milano 
81—89 ; Iugoplastika Split — 
B.C. Barcelona 86—73 ; Maccabi 
Tel Aviv — C.S.P. Limoges 
(Franța) 78—88 ; feminin s 
Enimont Priolo (Italia) — 
Steaua Roșie Belgrad 77—73 ; 
Ț.S.K.A. Moscova — Bac Mi- 
rande (Franța) 77—63 ; Banco 
Madrid — V.S. Praga 77—58.

ÎN GRUPA A
nă 23—25 (9—10), după un 
meci foarte greu pentru... am
bele echipe. Handbalistele noas
tre au început mai slab, jocul 
s-a echilibrat, dar tot adver
sarele au condus, ele avînd o 
apărare greu de trecut și un 
portar în formă. Echipa noas
tră a greșit însă și în unele 
situații favorabile, pripindu-se 
la aruncările la poartă sau la 
pasele pe contraatac. La relua
re scorul a devenit egal, 10—10, 
formația R.D. Germane a luat 
avans, după care fetele noastre 
ș-au apropiat la două goluri 
in min. 55 chiar și la unul 
(53, 54) într-un meci pe care 
și de astă dată l-ar fi putut 
cîștiga. Marcatoare : Matei 6, 
Tîrcă 5 (3), Cozma și Luca 
3, Lazăr și Lefter 2, Du
ca și Ivan 1. De la adversare 
cele mai productive au fost 
Urbanke 8 și David 7. Au ar
bitrat foarte bine iugoslavii 
Vujnovici și Banjanin. La ora 
cînd telefonăm, se desfășoa
ră partida dintre R.F. Germa
nia și Suedia. Clasament de la 
locul 3 : 3. R.D. Germană ; 4. 
România ; 5. Austria : 6. Po
lonia ; 7. Danemarca ; 8. Bul

garia ; 9. Franța ; 10. Ceho
slovacia ; 11. Japonia ; 12.
Olanda ; 13. Ungaria ; 14.
S.U.A. ; 15. Brazilia ; 18. Por
tugalia. Primele 9 echipe s-au
calificat pentru grupa A de
anul viitor.

Mircea COSTEA

din „topul" mondial, extrem de 
agresivă la nivelul grămezii, 
abilă și rapidă la cel al „trei- 
sferturilor". Dar diferența de 
scor este realmente prea mare.

De vină sînț, însă, în primul 
rînd, jucătorii noștri care s-au 
văzut prea lesne penetrați în 
defensivă, care nu au asigurat 
prompt continuarea atacurilor, 
neizbutind să valorifice lucid 
destule baloane adjudecate pe 
înaintare. înfrîngerea este, prin 
proporțiile sale, aspră șl vom 
reveni asupra „lecției" primite.

Punctele au fost înscrise de 
Stanger min. 39, 49, 55, White 
min. 45, Sole min. 64 — din 
eseuri, G. Hastings 2 l.p., în 
min. 26 și 61 și 3 transformări. 
Arbitrul Steve Hilditch, aju
tat de B. Doyle și B. Stirling 
(toți din Irlanda) a condus, cu 
decizii defavorabile oaspeților, 
formațiile:

ROMANIA: Toader — Chirl- 
Iă, Lungu, Sava, Șerban — Ig
nat, Neaga — Doja, Dumitra?, 
Sugar, Moțoc, Ciorăscu — Du
mitrescu, Gh. Ion, Leonte. SCO
ȚIA : G. Hastings — Stanger, S. 
Hastings, Lineen, L. Reuwick — 
Wyilie, Armstrong — F. Calder, 
White, Jeffrey — Cronin, Gray 
— Burnell, K. Milne, Sole.

Geo RAEȚCHI

\\\\\\\\\\\\\\\\\\\\^^^

CONCURS DE „CUPA
MADRID (Agerpres). — La 

Palma de Mallorca a început 
un turneu „open" de șah, pen
tru calificarea la „Cupa Mon
dială", la care participă 186 de 
jucători, dintre care 160 mari 
maeștri. Se califică numai pri
mii 8 clasați, competiția desfă- 
șurîndu-se în 11 runde — sis
tem elvețian. Iată cîteva re-

HOCHEI

* In continuarea tur
neului pe oare l-au întreprins în 
R.P. Chineză, formațiile sovie
tice Torpedo Moscova și Torpe
do Iaroslavl au evoluat la Jilin. 
Prima formație a învlins selec
ționata țării gazdă cu 10—2, iar 
Torpedo Iaroslavl a întrecut cu 
6—1 o selecționată locală.
• In cadrul turneului de la Ber

lin, selecționata Austriei a ter
minat la egalitate : 5—5 (3—0,
1—2, 1—3) cu formația Dinamo 
Moscova.

ADVERSARELE ECHIPEI NOASTRE
(Urmare din vaa. 1) 

landei, Uniunii Sovietice, 
României sau Camerunului*', 
dintre care 3 vor avea să joa
ce între ele, ba încă împreună 
cu campioana mondială ! Bună
oară, un neutru, managerul en
glez Bobby Robson, credea la 
fel. „Sînteți român ?, ne-a în
trebat el, o dată încheiată tra
gerea. Nu vă invidiez ! Ați 
nimerit nu într-o grupă com
plicată, ci intr-una cumplită 1 
N-aș vrea să fiu în pielea nici 
unuia dintre antrenorii ei, căci 
nu-1 fericesc nici măcar pe Bi- 
lardo. Dar, după cite știu eu, 
fotbalul dumneavoastră, unul 
care mi-a produs atîtea bătăi 
de cap, n-are motive să 
se teamă. Foarte echilibrată, 
grupa este după mine, desehisă 
oricărei variante".

Sigur că, deși în fața unor 
adversari deosebit de puternici 
și „galonați", întrucît formația 
Uniunii Sovietice e și dețină
toarea titlului olimpic, nu tre
buie să ne pierdem cu firea, ci 
să privim realitatea în față, 
judeeînd-o cu luciditate și fă
ră complexe. De altfel, însuși 
antrenorul Emerich Jenei ne-a 
declarat, cu echilibrul care-1 
caracterizează, că „în pofida 
zgîrceniei sorților, avem șanse 
reale de calificare și nu vom 
înceta să credem în ele, pre- 
gătindu-ne și luptînd în con
secință. Poate că Argentina, cu 
jucători atît de risipiți, nu mai 
posedă forța de la ediția an
terioară, iar fotbalul sovietie, 
deși robust, n-are de ce să ne 
sperie, după ce Steaua a între
cut pe Dinamo Kiev in Super- 
cupă și, mai. recent, a spulbe
rat pe Spartak Moscova în

MONDIALA“ LA SAU
zultate din prima rundă : Kubas 
(Spania) — Florin Gheorghiu 
(România) 0—1 ; Vasiukov 
(U.R.S.S.) — Theodor Ghițescu 
(România) remiză ; Olafsson 
(Islanda) — Lombardv (S.U.A.) 
1—0 ; Smîslov (U.R.S.S.) — Gli- 
gorici (Iugoslavia) remiză ; 
Watson (Anglia) — Polugaevski 
(U.R.S.S.) remiză.

PATINAJ VITEZĂ SANIE
• Proba masculină de 500 m 

din cadruj concursului de la 
Karuizawa (Japonia) a fost cîș- 
tigată de sprinterul Uwe—Jens 
Mey (R.D. Germană) — 37,10,
în timp ce în proba similară 
feminină prima s-a clasat An
gela Hauck (R.D.G.) — 40,80.

• Proba de dublu masculin 
din cadrul concursului desfășurat 
pe pîrtia de la Igls a fost cîș- 
tigată de echipajul italian Ha-ns- 
Joeg Raffl—Norbert Huber, în
registrat în două manșe cu tim
pul de 1:21.039. Pe locul secund 
s-au clasat Jorg Hoffmann și 
Jochen Pietzsch (R.D. Germană) 
— 1:21,372.

C.C.E. Ar rămîne, ca o necu
noscută, selecționata Cameru
nului, pe care o vom studia 
însă amănunțit. Neîndoios că 
sorții nu ne-au suris, expedi- 
indu-ne într-o grupă atît de 
tare, dar abia așa avem oca
zia să demonstrăm ce și cit 
putem ! Deși nu va fi simplu, 
eu mă declar încrezător". Din
colo de realismul lui Emerich 
Jenei, să constatăm că „trico
lorii" vor avea de înfruntat și 
numeroase alte obstacole. Vor 
întîlni Argentina, care nu-i 
numai garnitura lui Maradona, 
ci și a altor jucători aureolați 
de triumful din 1986, Pumpido, 
Ruggeri, Brown, Burruchaga 
etc., chiar la Napoli, adică în 
fief-ul lui Maradona și unde e 
de presupus că un întreg sta
dion își va încuraja pînă la 
delir idolul. Ba mai mult. Toc
mai pentru a sensibiliza publi
cul peninsular și a-1 atrage de 
partea echipei sale, Carlos Bi- 
lardo i-a inclus în lot și pe 
„italienii" Caniggia (Atalanta), 
Dertycia (Fiorentina) și De- 
zotti (Cremonese), ultimul fi
ind și golgeterul la zi, cu 8 go
luri, al campionatului. Nici din 
punct de vedere geografic, re
partiția nu se anunță pentru 
delegația noastră, avantajoasă. 
Deoarece la Bari. în sudul Ita
liei, pe malul Adriaticii, în iu
nie, e de regulă, o căldură su
focantă și, încă mai îngrijoră
tor, cu o umiditate ridicată. O 
climă care se va potrivi ca o 
mănușă camerunezilor Iul Va
leri Nepomniaci, cei care, în 
drum spre Coppa del Mondo, 
au eliminat fără dubii, cu două 
victorii, selecționata Tunisiei, 
după ce și-au adjudecat locui 
I într-o serie preliminară, cu 
Angola. Gabon și Nigeria. Și, 
dacă tot a venit vorba, să pre-

PE SCURT • PF SCURT.

O BOX n Americanul Ray 
,,Sugar" Leonard și-a păstrat ti
tlul de campion mondial la ca
tegoria mijlocie mică (versiu
nea WBC), învingîndu-1 la punc
te, în 12 reprize, pe panamezul 
Roberto Duran, în meciul dispu
tat la Las Vegas (Nevada;. ® 
Pugilistul mexican Humberto 
Gonzalez a cucerit titlul mondi
al la categoria semimuscă (ver
siunea WBC), învingîndu-i la 
puncte, după 10 reprize, pe sud- 
coreeanul cnang Jung—Koo.

TENIS a La Londra au con
tinuat întrecerile „Turneului 
campionilor" în proba de du
blu. Iată rezultatele înregistrate 
în ziua a doua : Jim Grabb, 
Patrick McEnroe — Rick Leach, 
Jim Pugh 6—-4, 6—2 6—7. 6—2 •
John Fitzgerald, Anders Jarryd— 
Paul Annacone, Christ Rensburg 
6—4, 6—2, 6—7, 6—2.

meridiane
cizăm că echipa africană, deți
nătoare a titlului continental 
dobîndit în 1988, în Maroc, nu 
poate și nu trebuie socotită u- 
na „de sacrificiu" în grupă. 
Atît prin prisma comportării 
surprinzătoare de la C.M. 1932, 
unde n-a pierdut nici o parti
dă, cit și, încă mai concret, 
prin valoarea jucătorilor ei, în
tre care N’Kono a făcut carie
ră în Spania, la Espanol Bar
celona, iar Beli (Bordeaux), 
Makanaky (Toulon) și Oman- 
Biyik (Laval) evoluează în 
Franța.

Firește că asupra acestor as
pecte vom insista, pe îndelete, 
după întoarcerea acasă. Vom 
cîntări cu atenție fiecare ad
versar (sovieticii Dasaev, Alei
nikov, Mihailicenko, Zavarov, 
Protasov etc., nu mai au ne
voie de prezentări suplimen
tare), vom fixa cadrul compe- 
tițional, vom adăuga amănunte 
etc. Pînă atunci însă, promi- 
țîndu-vă să revenim de aici, 
marți, cu detalii privind ecoul 
stîrnit de tragerea la sorți, și, 
miercuri, cu un reportaj din 
orașele gazdă ale grupei B, să 
repetăm că reprezentativa 
noastră va evolua la C.M. ’90 
în cea mal pretențioasă grupă 
a competiției. Ea are însă, ne 
îndreptățește să scriem așa, 
maniera strălucită în care și-a 
asigurat participarea la turneul 
final, clasa și capacitatea de a 
fl la înălțimea misiunii care o 
așteaptă, avînd să probeze, cum 
a mai făcut de atîtea ori, că 
la cauze mari e nevoie de e- 
chipe mari.

CUPELE EUROPENE LA VOLEI
STEAUA

(Urmare din vaa. li
Pițigoi în atacul pe extreme 
Și a centralilor Pentelescu și 
Șoica pe „urcare", precum și 
de forma bună a coordonato
rului Ionescu. Astfel, setul I 
se încheia la diferență catego
rică (15—6) în favoarea cam
pionilor români care. în ur
mătorul, se detașau convingă
tor : 10—1. 11—3, 13—5, adju- 
decîndu-și-1 la fel de clar 
(15—8). Finlandezii, cu ex
cepția începutului de meci, nu 
se dovediseră in stare să 
schimbe cursul jocului doar 
ridicătorul Iuvonen și trăgăto
rul Hâyrinen creînd ceva pro
bleme (mai ales cu serviciile 
din săritură, puternice). Pen
tru a se califica. Steaua mai 
avea nevoie să cîștige, la orioe 
scor (chiar și cel mai strîns: 
17—16), setul al treilea. Dar, 
cînd nimeni nu mai credea in 
vreo minune; îndeosebi după 
ce steliștii conduceau cu 5—0 
și 7—2, cea ce era de necrezut 
s-a produs... Jucătorii noștri 
s-au relaxat, văzînd că ad
versarii și antrenorul lor erau 

motos echipa locală. Voleibaliș
tii noștri și-au asigurat califi
carea chiar din setul I, în care 

deja resemnați cu eliminarea s-a evidențiat Pop (prin atacuri

(și asta a determinat. în pri
mul rînd, un deznodămint 
nedorit). în plus, la două servicii 
greșite Consecutiv de ai noștri, 
pe fondul descris, meciul avea 
să se relanseze și oaspeții, ast
fel treziți la joc. n-au mai 
putut fi opriți de la obținerea 
victoriei în set și a calificării. 
Nici lor nu le-a venit să crea
dă 1 Steaua — care n-a știut 
să-și păstreze calmul în mo
mentul decisiv, a cîștigat apoi 
net setul IV și partida cu 3—1 
(6. 8, —10, 5), dar a ieșit, in
credibil, din cursă. Arbitrii R. 
Rosenthal (Israel) și V. Du
mitru (România) au condus e- 
chipele : STEAUA — Ionescu, 
Dascălu, Pentelescu, Pițigoi, 
Pralea, Șoica (au mai fost in
troduși A. Ion, Constantin și 

■ Spînu) ; VARKAUDEN TAR-
MO : Iuvonen, Sorvoya, Hây
rinen, Ivanov, Kovanen. Has- 
sinen (au mai jucat Liukkonen. 
Immonen și Hamalainen).

VICECAMPIONII

(Urmare din vaa. I) 

eficiente din ambele linii). 
Rotar (prin realizarea sa — 
puncte directe din serviciu) și 
tînărul coordonator Vișan. Pe 
parcurs, toți componenții sex
tetului și-au adus o valoroasă 
contribuție la obținerea vic
toriei. Drăgușin și Mader s-au 
remarcat prin eficacitate în 
atac și în linia a doua. Radu
lescu în atac și Ia preluare. 
Au. mai fost introduși în teren 
(și au debutat astfel în cupele 
europene) tinerii Crețu și Du
mitrescu.

SCOR CATEGORIC
(Urmare din vaa. I)

3—0 (11, 4, 4) pentru Universi
tatea.

Sub conducerea autoritară a 
arbitrilor I. Kadîr (Turcia) și 
O. Drăgan (România). cele 
două formații au prezentat ur- 
mătoareie sextete : UNIVERSI
TATEA C.F.R. CRAIOVA — 
Ioana Coioranu, Eugenia Ni- 
colae, Gabriela Dumitrescu, 
Mirela Bojescu, Mirela Ca
zangiu. Cristina Buziîă (au mai 
jucat Violeta Baroan și Monica 
Șușman) ; AKADEMIK — K. 
Manolova, S. Borisova. M 
Kîrsteva, S. Petrova, M. Da- 
rakeieva, B. Damianova (A. 
Stoianova. I. Stepanek. D. 
Liutkaneva).

SANCȚIUNI DICTATE
DE F.I.F.A.

ROMA, 10 (Agerpres). Fede*. 
rația Internațională de Fotbal 
(FIFA) a decis să excludă echi
pele de juniori, de tineret șl 
olimpică ale Nigeriei de la orice 
competiției sub egida forului 
fotbalistic mondial, datorită fo
losirii în competiții juvenile a 
unor jucători cu vîrstă mai 
mare decît cea prevăzută în 
regulament. Sancțiunea va ex
pira în 1994. Totodată, s-a bo
tă rit ca ediția din 1991 a Cam
pionatului Mondial de juniori, 
programat inițial în Nigeria, să 
aibă loc în organizarea federa
ției din Portugalia.

CAMPIONATE

PATRU SURPRIZE în etapa a 
17-a din Anglia. Arsenal a clș- 
tigait în deplasare la Coventry 
(1—0) șl a trecut în fruntea 
clasamentului ; Liverpool n-a re
ușit decît un scor egal (1—1) cu 
Aston Villa ; Nottingham Fo
rest-Norwich 0—1 ; Manchester 
United a pierdut pe teren pro
priu (1—2) cu Crystal palace ! 
Alte rezultate : Charlton—Mil
lwall 1—1, O.P. Rangers—Chelsea 
4—2, Sheffield Wednesday—Luton
1— 1, Southampton—Manchester 
City 2—1, Tottenham—Everton
2— 1, Wimbledon—Derby 1—1. tn 
clasament : Arsenal 33 p, Liver
pool șt Aston villa cu cite *1 
p, Norwich 20 p.

ÎN ETAPA a 17-a din Scoția : 
Aberdeen—Dundee United 2—0, 
F.C. Dundee—St. Mirren 3—3, 
Dunfermline—Hearts 0—2, Hi
bernian-Celtic 0—3, Rangers- 
Motherwell 3—0. în clasament 
conduc Aberdeen șl Rangers cu 
cite 23 p, urmate de Celtic cu 
20 p.

ECHIPSLE care au participat 
recent în Cupa U.E.F.A. au su
ferit înfrîngeri în etapa a 20-a 
In R.F. Germania : Mannheim- 
Stuttgart 2—1, F.C. Koln—Bayer 
Uerdingen 0—1, Hamburger S.V.— 
Bochum 1—4 !, Dortmund—Wer
der Bremen 4—1. Alte rezultate : 
Monchengladbach — Leverkusen 
1—i, Homburg—Bayern MUnchen 
1—3, NUrnberg—St. Pauli Ham
burg 0—1, Karlsruhe—Kaisersla
utern 0—0, Eintracht Frankfurt- 
Fortuna Diisseldorf 2—0. Pe pri
mele locuri : Bayern MUnchen, 
Eintracht Frankfurt și Leverku
sen — toate cu cite 27 p, ur
mate de F.C. Kdln 25 p, Stut
tgart 23 p etc.

IN CAMPIONATUL Italiei s-a 
desfășurat etapa a 15-a : Ascoll 
— Lazio 0—0, Atalanta — Udi- 
nese 1—0, Bari — Napoli 1—1 
(pentru oaspeți a egalat Careca), 
Bologna — Lecce 2—1, Intemazio- 
nale — Genova 1—0, (Serena), 
Juventus — Cesena 1—1, Roma — 
Cremonese 3—2 (Voller 2, Desi- 
derl pentru învingători), Samp- 
doria — Milan 1—1 (Ancelotti ă 
egalat pentru Milan), Verona — 
Fiorentina i—0 (Marrin min. 
89). în Clasament Napoli 23 p. 
Inter 20 p, Milan, Roma șl 
Sampdorla cite 18 p.
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