
TOVARĂȘUL
NICOLAE CEAUȘESCU 

Șl TOVARĂȘA 
ELENA CEAUȘESCU 

AU VIZITAT EXPOZIȚIILE ARTIȘTILOR 
AMATORI Șl PROFESIONIȘTI DISTINȘI 
ÎN CADRUL FESTIVALULUI NAȚIONAL

„CÎNTAREA
Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 

secretar general al Partidului 
Comunist Român, președintele 
Republicii Socialiste România, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au vizitat, duminică, 19 au
gust, expozițiile artiștilor ama
tori și profesioniști distinși în 
cadrul Festivalului național 
al educației și culturii socialiste 
„Cintarea României", ediția a 
Ii-a.

Secretarul general al parti
dului a fost însoțit de tovară
șii Iosif Banc, Emil Bobu, Cor
nel Burtică, Virgil Cazacu, 
Gheorghe Cioară, Lina Cioba- 
nu. Ion Ioniță, Petre Lupu, 
Gheorghe Oprea, Gheorghe 
Pană, Ion Pățan, Dumitru Po
pescu, Gheorghe Radulescu, 
Leonte Răutu, Virgil Trofin, 
Iosif Uglar, Ștefan Voitec, Ște
fan Andrei, Ion Coman, Nico
lae Constantin, Mihai Dalea, 
Mlu Dobrescu, Ludovic Faze- 
kas, Mihai Gere, Vasile Patili- 
nef, Richard Winter, Dumitru 
Popa. Ilie Rădulescu.

Erau de față membri ai con
ducerii Consiliului Culturii și 
Educației Socialiste, uniunilor 
de creație, reprezentanți ai 
vieții noastre artistice.

La sosire, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, tovarășa Elena 
Ceaușescu, ceilalți tovarăși din 
conducerea partidului și statu
lui au fost întîmpinați cu mul
tă căldură de numeroși bucu- 
reșteni aflați la intrarea Mu
zeului de artă al Republicii, 
care găzduiește expozițiile.

Deschise în preajma apropia
tei aniversări a 35 de ani de 
la Eliberare, expozițiile de artă 
plastică cu lucrări premiate hi

ROMÂNIEI"
cadrul etapei republicane a 
Festivalului național „Cintarea 
României" reprezintă în an
samblul vieții noastre cultural- 
artistice o imagine sintetică a 
însuși drumului parcurs de 
arta românească în ultimii 35 
de ani, a realizărilor celor mai 
durabile de ordinul valorii ar
tistice și ideologice pe care 
Ie-a înregistrat în acest răs
timp, a aportului ei Ia dezvol
tarea societății noastre socia
liste.

Președintele Consiliului Cul
turii și Educației Socialiste, 
tovarășul Miu Dobrescu, a 
oferit tovarășului Nicolae 
Ceaușescu și tovarășei Elena 
Ceaușescu un disc cu piese 
muzicale consacrate zilei de 23 
August, precum și o culegere 
de versuri semnate de poeți 
amatori premiați în cadrul 
Festivalului național „Cintarea 
României".

Felîcitînd în încheierea vizi
tei pe artiștii amatori și pro
fesioniști pentru succesele în
registrate de la precedenta e- 
diție a Festivalului național 
„Cintarea României", secreta
rul general al partidului a 
apreciat că, în general, lucră
rile prezentate în cele două 
expoziții sînt valoroase.

Cei prezenți l-au asigurat pe 
tovarășul Nicolae Ceaușescu că 
uniunile de creație, artiștii a- 
matori și profesioniști vor face 
totul ca prin arta lor ridicată 
mereu la cote tot mai înalte 
de expresie artistică să-și adu
că o contribuție tot mai mare 
la făurirea vieții noi, la îm
bogățirea tezaurului spiritual 
al poporului nostru.

ZIAR AL CONSILIULUI NAȚIONAL PENTRU EDUCAȚIE FIZICA Șl SPORT
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La campionatele mondiale de caiac-canoe

PÂTZAICHIN-CAPUSTA Șl BÎRLÂDEANU-EȘEANU

IVAN PATZAICHIN și PETRE CAPUSTA

CAMPIONI Al LUMII!
Sportivii noștri au cucerit

9 medalii (2 + 2 4-57
DUISBURG, 19 (prin 

telefon). Bilanțul final de 
pe canalul Wedau res
pectă tradiția prezenței 
masive a caiaciștilor și 
canoiștilor români" pe 
podiumul de onoare al 
campionatelor mondiale. 
Cu două medalii de aur, 
două de argint și cinci 
de bronz, canoiștii și ca- 
iaciștii români s-au si
tuat din nou printre cei 
mai buni mînuitori ai pa- 
gaei și pădeleî in lume 
(deși rezultatul global, 
în special la probele 
olimpice, ar fi putut fi

mai bun, potrivit previ
ziunilor șl capacității 
reale a sportivilor noș
tri).

Și de această dată, 
primele onoruri revin 
admirabilului nostru cam
pion Ivan Patzaichin 
care, Ia 30 de ani, are 
tăria nu numai de a fă
gădui trei medalii încă 
înainte de plecarea da 
acasă, ci și de a-și ține 
promisiunea întocmai : el

Vladimir MORARU

(Continuare in pag. a 4-a)

Un remarcabil succes al canotajului nostru

RODICA GRĂDINARU Șl MARIA TĂNASE - 
CAMPIOANE MONDIALE DE JUNIOARE 

iN PROBA DE 2 RAME F. C.
Proaspetele campioane mondiale — Rodica Grădi- 
naru și Maria Tănase înaintea festivității de în

chidere de la Krilatskoe

DELEGAȚIA STUDENȚILOR SPORTIVI ROMÂNI 
A PLECAT LA UNIVERSIADA DIN MEXIC

Sportivii noștri și-au exprimat hotărirea de a obține performanțe 
înalte la cea mai importantă competiție după Jocurile Olimpice

Se apropie cel mai important 
eveniment polisportiv mondial 
dintre cele două Olimpiade : 
Jocurile Mondiale Universitare 
care, în acest an, își vor desfă
șura întrecerile celei de a X-a 
ediții, în Mexic. La această 
ediție jubiliară vor participa 
circa 5 000 de studenți sportivi 
din peste 100 de țări, printre 
aceștia numărîndu-se mulți 
campioni continentali, mon
diali și olimpici. Sportivii noș
tri vor lua parte la întrecerile 
de atletism. gimnastică, polo, 
înot, scrimă, tenis si fotbal.

Sîmbătă Va amiază, înaintea 
plecării în Mexic, delegația 
studențească sportivă a Româ
niei a avut o întîlnire cu con
ducerile C.N.E.F.S., U.T.C.,
M.E.I. și U.A.S.C.R.

Sportivii și-au manifestat 
încă o dată, cp acest prilej, 
recunoștința lor fierbinte pen
tru sprijinul permanent pe care 
partidul, în frunte cu secretarul 
său general, tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, îl acordă dezvol
tării mișcării sportive din țara 
noastră și s-au angajat ca în 
cinstea celor două mari eveni
mente ale poporului nostru în

acest an — a 35-a aniversare a 
eliberării patriei și cel de al 
XII-lea Congres al partidului, 
— să nu precupețească nici un 
efort pentru a obține noi per
formanțe.

Vorbitorii au subliniat im
portanța Universiadei din Me
xic, șl valoarea angaiamentelor 
sportivilor noștri și le-au urat 
acestora succes deplin.

Au luat cuvîntul : Ion Sasu, 
președinte al Consiliului
U.A.S.C.R., Ion Machedon, 
secretar al U.A.S.C.R., Natalia 
Mărășescu, atletă, Octavian 
Vintilă, antrenor, Teodora Un- 
gureanu, gimnastă. Eva Zorgo- 
Raduly, atletă. Emil Ghibu, 
secretar al C.N.E.F.S., Suzana 
Gâdea, ministrul educației și 
învățămîntului, Pantelimon Gă- 
vănescu, prim-secretar al C.C. 
al U.T.C., ministrul pentru 
problemele tineretului.

în încheierea întîlnirii a 
luat cuvîntul tovarășul Emil 
Drăgănescu, ministru al turis
mului și sportului, președintele 
C.N.E.F.S.

(Continuare în pag. 2—3)

Sîmbătă, la Moscova, pe 
pista olimpică de Ia Krîlatskoe, 
s-au desfășurat finalele cam
pionatelor mondiale de canotaj 
pentru juniori. La această edi
ție jubiliară (a X-a) au luat 
startul peste 800 de competi
tori, reprezentanți ai schifului 
din 30 de țări. Participind 
pentru prima dată la o astfel 
de mare întrecere, canotoarele 
noastre au reușit — după dis
putele aprige din cadrul curse
lor eliminatorii — să se cali
fice în finalele probelor de 2 
rame f.c., 4+1 vîsle și 4+1 
rame.

Evoluînd excelent, în finală, 
tinerele ramere Rodica Grădi
nara si Maria Tănase au cîști-

gat — la capătul unei curse a- 
plaudată la scenă deschisă — 
proba de 2 rame f.c., cucerind 
medalia de aur. Cele două schi- 
fiste sînt eleve în anul III la 
Liceul industrial nr. 21 din Ca
pitală, aparțin clubului sportiv 
Dinamo și au fost pregătite de 
prof. Constantin Cuteanu.

în această finală, Rodica 
Grădinara și Maria Tănase au 
evoluat în compania unor re
dutabile echipaje, învingătoare 
în multe concursuri internațio
nale din acest sezon nautic. 
Dar, cu o excelentă pregătire, 
cu un plus de combativitate șl

(Continuare în pag. a 4-a)

ROMÂNIA — ITALIA, 10-9 LA POLO
AMSTERDAM, 19 (Agerpres).

— în turneul internațional de 
polo pe apă de la Drachten 
(Olanda), echipa României a 

I învins cu scorul de 10—9 se
lecționata Italiei și a făcut joc

egal, 6—6, cu reprezentativa 
Iugoslaviei. După 2 etape, în 
clasament conduce U.R.S.S., cu 
4 puncte, urmată de România 
— 3 p. Olanda — 2 p, Italia, 
Spania șl Iugoslavia — cîte 1 p.

Etapa a doua a Diviziei Ă la fotbal

PATRU VICTORII ÎN DEPLASARE!
Gloria Buzău 
Univ. Craiova
S. C. Bacău 
Politehnica lași 
Olimpia Satu Mare 
F. C. Baia Mare 
Sportul studențesc 
Chimia Rm. Vilcea 
Politehnica Timișoai

REZULTATE TEHNICE
- C.S. Tirgoviște 0-2
- F. C. Argeș 4-2
- Dinamo 1-0
- Viitorul Scornicești2-0
- Steaua 1-2
- F.C.M. Galați 7-1
- „U" Cluj-Napoca 0-1
- A.S.A. Tg. Mureș 1-3
- Jiul 2-0

ETAPA VIITOARE
F. C. Argeș
„U" Cluj-Napoca
Gloria Buzău
Dinamo
Politehnica Timișoara 
Viitorul Scornicești 
Steaua
F.C.M. Galați 
S. C. Bacău

(vineri 24 august)
— A.S.A. Tg. Mureș
— Politehnica lași
— Chimia Rm. Vilcea
— Sportul studențesc
— Univ. Craiova
— C. S. Tirgoviște
— Jiul
— Olimpia Satu Mare
— F. C. Baia Mare

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

CLASAMENTUL
1- 2. „U" Cluj-Napoca 2 2 0 0 4- 0 4
1-2. „Poli" Timișoara 2 2 0 0 5- 1 4
3- 4. Steaua 2 2 0 0 4- 1 4
3- 4. A.S.A. Tg. Mureș 2 2 0 0 4- 1 4
5- 6. C.S. Tirgoviște 2 1 1 0 3- 1 3
5- 6. Univ. Craiova 2 1 1 0 5- 3 3
7- 8. Viitorul Scornicești 2 1 0 1 6- 2 2
7- 8. F.C. Baia Mare 2 1 0 1 7- 3 2
9-10. Dinamo 2 1 0 1 2- 1 2
9-10. Politehnica lași 2 1 0 1 2- 1 2

11-12. F. C. Argeș 2 1 0 1 4- 4 2
11-12. Sportul studențesc 2 1 0 1 1- 1 2

13. S. C. Bacău 2 1 0 1 1- 3 2
14. Jiul 2 0 0 2 0- 3 0

15-16. Chimia Rm. Vilcea 2 0 0 2 1- 5 0
15-16. Gloria Buzău 2 0 0 2 0- 4 0

17. Olimpia Satu Mare 2 0 0 2 1- 8 0
18. F.C.M. Galați 2 0 0 2 2-10 0

Citiți în paginile 2—3 relatări de la meciurile 
celei de a doua etape a Diviziei A,



Campionatele internaționale de judo ale României în tiiiiliiircti aîtcHca feminină di» Capiiatâ

C. NICULAE, L. LAZĂR Șl M. FRAJICA PE LOCUL I ROMANIA - R. S. F. S. R. 70-84

tn competiția pe echipe, U.R.S.S. ;i România ta egalitate
A vn-a ediție a Campionatelor 

internaționale de judo ale Româ
niei, desfășurate sîmbătă șl du
minică In sala Dlnamo, a luat 
pfîrșit cu un bilanț merituos pen- 
tru sportivii țării noastre. Con
stantin Niculac (cat. semiuțoară), 
Loghln Lazăr (ușoară) șl Mircea 
Frățică (semi mijlocie) au cuce
rit titlurile iar alțl 15 reprezen
tanți ai țării noastre s-au clasat 
pe locurile II sau ni. în competi
ția Pe echipe, România s-a situat 
pe locul secund, Ia egalitate de 
puncte cu reputata reprezentativă 
a Uniunii Sovietice.

lată șl cîteva amănunte. Sîm
bătă au avut loc pe cele două 
„tatami" (saltele de concurs) con
fruntările individuale, la care au 
participat sportivi din Siria, Un
garia, U.R.S.S. șl România. La 
Buperușoară, cunoscutul nostru 
judoka A. Szabo (medalie de ar
gint la C.E din 1678) a reintrat 
promițător după o pauză com-

petițlonală de un an, fiind învins 
doar de A. Semenov (U.R.S.S.), 
cîștigătorul primului loc. La se- 
miușoară, C. Niculae și-a între
cut toți adversarii, printre care 
Pe I. Kelencser (Ungaria) și, în 
finală, pe sovieticul K. Isupkov. 
Victorios pe linie In grupa sa, 
ușorul L. Lazăr a obținut decizia 
și în partida finală eu V. Raz- 
dolkin (U.R.S.S.), la capătul li
nul duel extrem de disputat. Se- 
mimijloelul M. Frăției a cîștigat 
locul I mult mal ușor deeît se 
aștepta. La categoriile 
excepție, s-au Impus, 
sportivii sovietici.

Clasamentele finale :
PERUȘOARA : 
(U.R.S.S.), 2. :
namo Moscova), 
I. Domnar 
UȘOARA : I 
nia), 2. K.
Moscova), 3.

mari, fără 
In final,

CAT. SU- 
Semenov 

Kirlmov (Dl- 
Szabo și 
; SEMI-

1. A.
Z.

., 3. A. I 
(România) ;
C. Niculae (Româ- 
Isupkov (Dinamo 

_______  N. Vlad și I. Năs- 
tăilă (România) ; UȘOARA: 1. L.

CICLIȘTII DE LA DINAMO AU DOMINAT
URMĂRIREA PE ECHIPE

fi. Marinescu (Voința), campion la adițiune de puncte Juniori
Particlpanțil la campionatele 

naționale de pistă au avut sîm
bătă — prin iorța împrejurărilor 
— zl liberă. Ploaia a Inundat 
Sista velodromului și tot ea a 

npus duminică întîrzlerea pro-
gramului. Strecurîndu-se printre... 
reprizele de ploaie, cicliștii au 
reușit, totuși, ieri după-amiază să 
încheie două probe.

Seniorii au evoluat în semifi
nalele și finalele întrecerii de ur
mărire pe echipe (4 000 m). Locul 
I și titlul de campioană au reve
nit — așa cum era de așteptat 
— dinamoviștilor. Prima lor re
prezentativă (Teodor Vasile, Mir
cea Romașcanu, Valentin Marin 
§ Traian Sîrbu) a realizat în

ecare fază a disputelor cel mai 
buni timpi : 4:48,4 în preliminarii, 
4:45,4 în semifinale și 4:41,2 — 
în finală. Antrenorul emerit Ni- 
colae Voicu a avut satisfacția de 
a avea pe podium (locul II) și 
formația a doua și... lîngă el (lo
cul IV) cea de a treia repre
zentativă a clubului Dinamo. Este 
cert, dinamoviștii au dominat cu 
autoritate această probă, așa cum 
au făcut-o și în celelalte întreceri 
ale sezonului. Semifinale: Dinamo 
1 4:45,4 — Dlnamo III 4:55,5 și 
Dlnamo H 4:46,5 — Steaua 4:52,3 
(din preliminarii nu s-au califi
cat Steaua II, Metalul Plopeni 
ți Olimpia București). Finala locu
rilor 1—2 : Dinamo I 4:41,2 — 
Dlnamo II 4:47,2 : finala locurilor 
J—4: Steaua 4:48,5 — Dinamo III 
4:48,6. Clasament final : 1. DINA
MO I — campioană a României; 
2. Dinamo II ; 3. Steaua ; 4. Di
namo III. O palpitantă întrecere 
au oferit juniorii tn finala pro
bei de adițiune de puncte (51 de 
ture, sprint la trei ture). Princi
palii performeri al acestor cam-

plonate — Gh. Vasiliu, Georgian 
Marinescu șl Iulian Gache — s-au 
bătut cu ardoare Ia flecare sprint, 
înaintea finișului, primii doi s-au 
aflat la egalitate (28) și numai 
faptul că neexperimentatul ci
clist constănțean s-a „încuiat* la 
mijlocul plutonului a facilitat 
bucureștoanulul o victorie pe 
care, fără îndoială, o merită. Iată 
clasamentul final : 1. GEORGIAN 
MARINESCU (Voința — antrenor 
Gh. Neagoe) 32 p — campion al 
României ; 2. Gh. Vasiliu (Hidro
tehnica Constanța) 28 p ; 
lian Gache (Dinamo) 25 p 
Ionel Chiran (C.S.S. 1) —
5. Mircea Prună
6. Gabriel Florea 
La start au fost 
concurenți.

Ultima finală a . .
an a campionatelor de pistă — 
cursa cu adițiune de puncte se
niori (100 ture, sprint Ia trei 
ture) este programată marți du
pă-amiază, la ora 17, pe velodro
mul Dinamo din Capitală.

3. IU-
4. 

(C.S.S. 1) 24 p ;
“ (Steaua) 17 p;

(Olimpia) 12 p. 
prezenți 22 de

ediției pe acest

Hristache NAUM

ÎNTÎLNIRII
INTERNATIONALE

DE HANDBAL
• La Alexandria s-au dispu

tat, la sfîrșitul săptămînii, două 
tntllniri de handbal între selec
ționatele de junioare ale Româ
niei și R.D. Germane. Vineri, 
în primul joc, cele două forma
ții au terminat la egalitate : 
12—12 (5—6), iar sîmbătă victo
ria a revenit oaspetelor : 12—14 
(6—10). (M. BIZON — coresp.)

• La Oradea a avut Ioc un 
turneu international masculin, 
Încheiat cu victoria formației 
locale Constructorul A.S.U. care 
a totalizat 6 p (23—23 cu H.C. 
Minaur Baia Mare II, 19—9 
(8—7) cu Vardar Skoplje, 27—17 
(9—4) cu Gazlang Hajdusobosz- 
lo). Pe locul secund, H.C. Mi
naur Baia Mare II (4 p), pe lo
cul 3 Vardar Skoplje (2 p) și 
pe locul 4 Gazlang Hajdusobo- 
szlo. (I. GHIȘA — coresp.)
• Competiția -- masculină desfă

șurată în sala „Dacia" din Baia 
Mare a fost cîștigată de forma
ția locală Minaur, care în ultimul 
joc a Întrecut cu scorul de 32—24 
(12—8) echipa Metaloplastik Sabaț 
(Iugoslavia).

Lazăr (România) 2. V. Razdolkin 
(U.R.S.S.), 3. P. Moțiu (România) 
și A. Angyal (Ungaria) ; SEMI- 
MIJLOCIE : 1. M. Frățică, 2. V. 
Dușa, 3. I. Safta șl I. Mathe (toți 
din România) ; MIJLOCIE : 
V. Gubanov (U.R.S.S.), 2.
Toma, 3. C. Gotcă și I. Pali 
din România) ; SEMIGREA :

1. 
Șt. 

(toți 
L 

Al. Șurov (U.R.S.S.), 2. V. Anton, 
3. Gh. Nache și E. Lăcătușu (toți 
din România) ; GREA : 1. H. 
Bestașev (Dlnamo Moscova), 2. 
B. Beridze (U.R.S.S.), 3. M. Cioc 
(România) și V. Șkalov (U.R.S.S.) .

La confruntările pe echipe, 
desfășurate duminică, s-au pre
zentat selecționata U.R.S.S., e- 
chipa clubului Dinamo Moscova, 
reprezentativa României șl Di
namo București. Cum era de aș
teptat, formația Uniunii Sovietice 
a cucerit trofeul, Invingînd echi
pele întilnite. Selecționata țării 
noastre, întrecută doar de echipa 
U.R.S S„ a totalizat același nu
măr de puncte cu lnvlngătoarea.

CLASAMENTUL PE ECHIPE : 
1. UJH.S.S. 11 p, 2. România 11 p, 
3. Dinamo Moscova 9 P, 4. Di
namo Bneureștl 3 p.

A treia ediție a întîlniril inter
naționale de atletism dintre echi
pele feminine ale României și 
R.S.F.s. Ruse, desfășurată pe 
Stadionul Republicii din Capitală, 
sîmbătă după-amiază, a fost cîș
tigată de oaspete : 84—70 p, ceea 
ce a făcut ca scorul general să 
devină favorabil atletelor sovie
tice (2—1).

In acest concurs, federația 
noastră de specialitate nu a reu
șit, pînă la urmă, să alinieze. o 
echipă omogenă, completă șl cu 
o formă sportivă corespunzătoare 
(Florența Tăcu — la disc — a 
aruncat cu mult sub așteptări, 
Fița Lovln — la 800 m — nu a 
sesizat tactica adversarei, Nata
lia Mărășescu — Ia 3 000 m — nu 
s-a prezentat la start, etc.). At
letele noastre au ciștigat 
patru din cele 15 probe ( 
— Maria Samungl, 1 500 m • 
ricica Puică, înălțime — 

Eva
100 

. 11,98,
3. Ahturina 

Șomănescu
1. Goișlk
2. Sidorova 
Șomănescu

numai 
(400 m 
— Ma- 
Corne- 
Zorgb- 

i m :
2.

1 500 m: 1. Puică (R) 4:14,0,
Enkina (R.S.F.SR,), 4:27,1, 3. Beș- 
liu (R) 4:29.6. 3 000 m : 1. Kras
nova (RS.F.S.R.) 9:03,8, 2. Sa-
dredinova (R.S.F.S.R.) 9:04,8, 3.
Nedelea (R) 
9:57,0. 100 
(R.S.F.S.R.) 
(R) 14.07, 3.
Timofeeva 
400 mg : 1.
56,68, 2. Stancu (R) 60,20, 3. Ban- 
ciu (R) 62,22. 4 x 100 m :
R.S.F.S.R. (Ahturina 4- Sido
rova 4- Karnanhova 4- Margu- 
lina) 45.11. 2. România (Șomă-
nescu 4- Chiricuță + Tutunaru 

’ Ciolan) 45.48. 4 X <00 m :
R.S.F.S.R. (Zenina 4- Aldosina 
Storojeva ......

România
Tărîță

1. 1 
9:03,8, 2.
“. 9:04,8,

9:33.5, i. Radu (R) 
mg : 1. Margulina
13.55, 2. Dumitrescu
Kulcsar (R) 14,57, 4.

(R.S.F.S.R.) 14.90.
Storojeva (R.S.F.S.R.)

Costin CHIRIAC 
Nicolae CHINDEA

11a Popa, suliță
Raduly). rezultate.
1. Sidorova (R.S.F.S.R.) 
Chiricuță (R) 12,07, ‘
(R.S.F.S.R.) 12.07, 4.
(R) 12,11. 200 m :
(R.S.F.S.R.) 24.10,
(R.S.F.S.R.) 24,24, *
(R> 24,66, i. Budirincă (R) 25,16. 
400 m : 1. Samungi (R) 52,39, 2. 
Zenina (R S.F.S R.) 52,72, 3. Aldo- 
Bina (R.S.F.S.R.) 52,83, 4. Tăriță
(R) 53,14. 800 m : 1. Enkina
(R.S.F.S.R.) 2:00,7, 2. Lovin (R)
2:01,1, 3. Nedelea (R) 2:01.6, 4.
Sadredlnova (R.S.F.S.R.) 2:03,7.

3.

3.

2.

+
1. 
+ 
2.
+ - - . 
Greutate : 
20,25 m, 2
19,18 m ' „ ___
4. Boroș (R) 16,76 m. Suliță 
Zorg<5-Raduly (R) 62,96 m, 
Gîrbea (R) 54.08 m, 3. Stepanova 
(R.S.F.S.R.) 27,10 m, ‘ - - ■ - •
(R.S.F.S.R.) 23.32 m.
panova 
Ion eseu 
56,68 m, 
46,80 m.
1,85 m, 
Hîkc-" 
gime : :

3.

+ Goișlk) 3:55,0, 
(Korodi + Lazareiuc 
+ Samungl) 3:55,6.

1. rsaeva (R.S.F.S.R.) 
Zubiehina (R.S.F.S.R.) 
Loghin (R) 18,33 m,

. ............. ~ ‘ 1.
2.

4. Zubiehina 
Disc : 1. Ste- 

58,52 m, 2. 
(R) 57,70 m, 3. Țacu (R) 
4 Zubiehina (R.S.F.S.R.) 

înălțime : 1. Popa (R) 
2. Vasile (R) 1,75 m, 3.. j m I.UB- 

(R.S.F.S.R.)
6.31 m,
6.31 m,

(R.S.F.S.R.)

:ova (R.S.F.S.R.)
Haustova

6,40 m, 2. Anton (R) 
Timofeeva (R.S.F.S.R.) 
Vlad (R) 6,18 m.

Hoția CRISTEA

In campionatul de rugby,
CHIMIA

cele 4 
nostru 
Insă ci 
petitiv< 
C.C.A.- 
1a Sie. 
că val 
lor ect 
mus" | 
Cînd r 
stare s 
suferă 
Bala 5 
soarta 
considt 
ului. V 
de, piu 
lerL—«x 
nat) în 
o repli

Apro, 
vine p 
nici un 
ții de . 
se știe 
cumsta: 
cit pros

IUR
STEAUA (3-0 CU Dinamo) A RĂMAS SINGURA NEÎNVINSA!

Etapa a rv-a a campionatului 
de rugby a fost marcată evident 
de derbyul Steaua — Dinamo. 
Cîștigînd, mal ușor decit se pre
vedea, Steaua a rămas acum — 
singură — neînvinsă in fruntea 
clasamentului, așteptînd cu în
credere viitorul șoc, de miercuri, 
cu Farul,

STEAUA — DINAMO 8—0 (0—0). 
XV-le campion s-a prezentat 
sîmbătă, In partida cu Dinamo, 
mal bine pregătit, jucînd în 
stilu-i atît de precis șl asigurat. 
Dar nu numai atît. apreciem că 
el a fost, in general, la cirma 
jocului, dominînd — în special 
în repriza secundă — „ostilită
țile*. S-au remarcat Murariu (în 
mare formă), Pintea șl Corneliu 
(bl evident progres). Munteanu, 
Acbim și I. Zafiescu au Ieșit șl 
el în evidență dintr-un ansam
blu care, In totalitatea sa, a fă-

cut o bună partidă. Dinamo, tn 
schimb, a decepționat nerealizînd 
jocul rapid și combinativ al gră
mezii eu linia de treisferturi, 
deși Paraschiv a făcut eforturi 
de a lega jocul. Dar echipa nu 
și-a coordonat fericit acțiunile, 
ceea ce a dat impresia unei evo
luții la întîmplare. Citeva gafe 
surprinzătoare au făcut Petre șl 
M. Zafiescu. Poate că dacă ar 
fi apărut de la început Caragea 
și Marin, iar Rovența șl Stoica 
(cane va căpăta drept de joc 
abia săptămîna viitoare) ar fi ju
cat și el, alta ar a fost soarta 
partidei. Poate...

Faze multe (și bune) n-au prea 
fost (de vină fiind, desigur, și 
terenul greu, alunecos). Dlnamo 
a ratat prin Constantin șl Mar- 
ghescu citeva bune situații din 
l.p. șl drop (min. 6, 22, 42, 55, 
96), ca șl Steaua prin Alexandru

In ultimele finale ale înotătorilor

HORIA LUCACIU, 58,56 LA 100 m FLUTURE - NOU RECORD
Ne-a plăcut tn mod deosebit 

finala de 400 m programată sîm- 
bătă, tn cea de a treia zi "a cam
pionatelor naționale de seniori, 
în care Flavius Vișan, elev al Li
ceului nr. 2 din București șl 
Horațiu Neagrău (Crlșul) au îno
tat cu o admirabilă dîrzenle, cot 
la eot, pe întreg parcursul celor 
8 lungimi, sosind practic în a- 
celașl timp. Departajarea a fă
cut-o cronometru! electronic 
„Delphin 8“ : 4:10,81 pentru Vi
șan și 4:10,90 pentru Neagrău,

UNIVERSIADA
DIN MEXIC

(Urmare din paa. I)

Duminică dimineața delegația 
sportivilor români care va par
ticipa la Jocurile Mondiale 
Universitare a plecat în Mexic. 
Printre aceștia se numără : 
Natalia Mărășescu, Florentina 
Tăcu, Paul Copu, Ilie Floroiu 
și Hori a Toboc Ia atletism, 
Teodora Ungureanu, Anca Gri- 
gora-ș, Kurt Szilier, Ion Checi- 
eheș la gimnastică, Carmen 
Bunaciu la înot, Lucia Roma
nov, Florin Segărceanu și An
drei Dîrzu la tenis, și echipa de 
polo. Delegației i se vor alătu
ra echipa de fotbal care se a- 
îlă în Mexic, atletele Eva 
Zorgo-RaduJy și Doina Anton, 
după participare^ la „Cupa 
mondială" de atletism din Ca
nada, Virginia Ruzici, și scri- 
meriî, după campionatele mon
diale din ■ Australia.

MARIA ROMAHOV Șl JEAH BlRCU - ÎNVINGĂTORI
IN „CUPA POLITEHNICA'^ LA TENIS

Turneul de tenis „Clipa Poli
tehnica București*, din circuitul 
divizionar, s-a încheiat duminică. 
Intr-o finală „în familie*, Ma
ria Romanov a învlns-o Pe sora 
sa Lucia cu 7—5, 6—2, după ur
mătoarele rezultate în semifinale: 
L. Romanov — Zsuzsa Tari (Un
garia) 3—0, ab și M. Romanov —

Nadia Bccherescu 6—3, 2—6, 6—3. 
La băieți. Bebe Almăjan a pro
dus surpriza concursului, invin- 
gîndu-1 în semifinale pe Andrei 
Dîrzu cu 6—3, 5—7, 6—2. în cea
laltă semifinală : Jean Bir cu — 
Eduard Pană 6—4, 6—2. In fi
nală : Bircu — Almăjan 7—5, 
6—2. (S. IONESCU, coresp).

I
I(mln. 20. 34). Dar stellștil vor 

marca două frumoase încercări. I 
In mln 52 Zafiescu I realizează 
o excelentă intrare prin liniile I 
adverse, e prins, dar are timpul 
să transmită pe aripă, lui Teleașă, ' 
care pasează „Înăuntru" către 
Murariu. Acesia culege din zbor I 
și se aruncă în eseu : 4—0 ! In 
mln. 59, fundașul dinarnovist Pe- ' 
tre prinde, dar în loc să dega
jeze, se-complică șl cu mingea I 
în brațe e prins (11 plachează a-ț . 
oelași Zafiescu I !), balonul re- 1 
vine Iul Pintea, care a urmărit 
bine: pasă Iul Enache șl a doua , .------------ --------------- - - j-o i

fost | 
------------ ------------- a 

fost condusă cu competența-i cu- i 
noscută de Til. Witting.

Dimitrie CALLIMACHI 1

încercare spectaculoasă : 
Ambele transformări au 
ratate de Alexandru. Partida

I
I
I
I
I

Stadion 1 
Au morcot 
pecii»-SOC 
nete : 8—3.

CHIMIA : 
Stan 6, Co 
pan 5, Gîn<

A.S.A. : ’ 
Bozeșan 8,

A arbitral 
rești).

Cartonașe 
Trofeul Pe

ambele rezultate fiind 
dul național (4:12,27) 
Marian Slavic în 1975.

Lat fete, pe aceeași 
învins tinăra Carmen 
aflată la primul său . 
campioană de senioare. ______
surpriză a zilei a venit însă de 
la cursa brasiștilor (200 m).
Toată lumea urmărea duelul 
dintre I. Luca (actualul record
man cu 2:31,0) și AI. Szabo. A 
cîștigat însă al treilea, Ovidiu 
Cocenescu (elev al aceluiași li
ceu bucureștean, ca și C. Mi- 
hăllă), cu forțe mai proaspete pe 
ultimii 50 de metri. La al doilea 
titlu In această competiție, în
vingătorul a fost cronometrat In 
2:31,94, timp care constituie un 
nou record de juniori. In fine, 
Mariana Paraschiv și-a păstrat 
supremația în probele tetratlonu- 
lut.

în ultima zi a finalelor, Irinei 
Pănulescu a ridicat la 5 numărul 
titlurilor pe care și le-a adjudecat, 
performanța sa de la 100 m del
fin (65,66) constituind un nou re
cord de juniori. De subliniat fru
moasa cursă de 100 m fluture a 
lui Hori a Lucaciu, primul înotă
tor român care parcurge distanța 
In mal puțin de 59 de secunde ; 
58,56 in finala probei individuale 
șl 58,01 în ștafeta de 4 X IOT m 
mixt. în sfîrșit, Horațiu Neagrău, 
practic fără adversar, a cîștigat 
la 1500 m liber în 16:37,58 — nou 
record de seniori. Și un prim bi
lanț : Dinamo — 9 titluri de 
campion, steaua și Petrolul cîte 
5, Liceul nr. 2 București 4, C.S.Ș. 
Reșița 9, Crișul Oradea 2 și 
C.S.M. Cluj-Napoca 1.

REZULTATE DE 
460 m liber (m) ; 1. 
(Lie. 2 Buc.) 4:10.81

H. Neagrău
O. ..........

poca) 4:15,85 ;

sub recor- 
stabilit de

distanță, a
Mih&ilă, 

titlu de 
Marea

1. Carmen Mihăilă (Dinamo) 
4:43,27 ; 2. Carmen Alexe (Petro
lul) 4:48,72 ; 3. Edith Kugliș (Cr.) 
4:51,16 ; 200 m bras (m) : 1. ~ 
Cocenescu (Lie. 2 Buc.) * 
— rec. juniori ; XI. 
(Steaua) 2:33,30 : 3. Al.
(C.S.M. Cluj-Napoca)

2. 
3.

S ÎMBATĂ.
FI. Vișan 

— record ; 
(Crlșul) 4:10,90 ; 

Mladin (C.S.M. Cluj-Na- 
400 m liber (f) :

Ov. 
2:31,94 
Ltrca 

Szabo 
_  ____ ____ 2:36,86 ; 
200 m bras (f) : 1. Brigitte Prass 
(C.S.Ș. Reș.) 2:49,20 ; 2. Christine 
Seidl (C.S.Ș. Timiș.) 2:51,65 ; 3. 
Mioara Gerea (Lie. 4 Galați) 
2:58,10; 400 m mixt (m) : 1. A. 
Linteanu (St.) 4:50,47 ; 2. L. Sza- 
kadati (Cr.) 4:53,41 ; 3. D. Ținea 
(Cr.) 4:54,95 ;__400 m mixt (f) :
1. Mariana Paraschiv (Din.) 
5:05,21 ; 2. irinei Pănulescu (Pet.) 
5:09,35 ; 3. MlhaeLa Costea (Din.) 
5:18,50 ;

REZULTATE DE DUMINICA. 
100 m fluture (f) : 1. I. Pănulescu 
65,66 — rec. junioare ; 2. M. Pa
raschiv 66,27 ; 3. Adina Schuster 
(csș Reș.) 67,71 ; 100 m fluture 
(m) : 1. H. Lucaciu (St.) 58,56 — 
record ; 2. FI. Vișan 60,87 ; 3. Z. 
Oprițescu (St.) 61,57 ; 200 m spate 
(f) : 1. C. Bunaciu (Din.) 2:16,13;
2. Luciela Mihăilescu (Lie. 2 
Buc.) 2:25,63 ; 3. Edith Kugliș 
(Cr.) 2:32,17 ; 200 m spate (m) :
1. M. Mandache (Din.) 2:10,44;
2. L. Szakadati (Cr.) 2:11,84 ; 3. 
A. Horvat (Din.) 2:14,66 ; 800 m 
liber (f): 1. I. Pănulescu 9:18,33;
2. C. MIhăilă (Din.) 9:38,01 ; 3. E.
Kugliș 9:52,88; 1500 m liber: ' 
H. Neagrău 16:37,58 — record : 
Cr. Drăgan (Cr.) “
Aimer (CSȘ Reș.) 
m mixt (f) : ‘ 
4:46,09 ; 4X100 m 
Steaua 4:05,85 — 
namo 4:16,52: 3.

CLASAMENT PE ECHIPE : 1, 
Dinamo 177 p ; 2. Crlșul 111 p ;
3. Liceul 2 Buc. 99 p; 4. steaua 
88 p ; 5. CSȘ Reșița 76 p ; 6. 
Petrolul 69 p.

Adrian VASILIU

GRTVIȚA ROȘIE — RAPID 
10—0 (7—0). Superioritate (lestul
de evidentă a formației gazdă, In 
fața unul Rapid mal timorat ea 
în trecut șl sufocat în consecință. 
Punctele au fost marcate de 
Marin (încerc, min. 12) și Simion 
(l.p. mln. 30 șl 54). Spre sfirșit 
Marin a mal scăpat o încercare 
gata făcută, balonul sărindu-i din 
brațe. Șislu (Rapid) a ratat și 
el citeva bune ocazii. Corect ar
bitrajul lui șt. Crăciunescu.

VULCAN — POLITEHNICA IAȘI 
0—4 (0—4) Benedek a izbutit un 
frumos eseu, care a parafat vic
toria logică a rutinei și exprimă
rii superioare în joc a universi
tarilor. A arbitrat slab A. Gă- 
geatu.

Celelalte rezultate : ȘTIINȚA 
PETROȘANI — UNIVERSITATEA 
TIMIȘOARA 7—4 (3—4). Joc echi
librat. Au înscris Nedeicu (l.p.), 
Vieru (esem pentru gazde ; lo- 
niță (eseu) pentru „U“ (I. COR
NEA. coresp.). SPORTUL STU
DENȚESC — C.F.R. BRAȘOV 
28—4 (10—4). Meci frumos cu 
multe Încercări : A. Hariton (2), 
Mărculescu, Paraschivescu, șt. 
Căinaru, Toadcr ; respectiv Dzai- 
dik (O. GUȚU, coresp.). FARUL 
— C.S.M. SIBIU 22—3 (9—0). Fa
rul s-a menajat și a cîștigat le
jer, mareînd trei încercări. (C. 
POPA, coresp.). ȘTIINȚA CEMIN 
BAIA MARE — RULMENTUL 
BIRLAD 28—0 (16—0). Gazdele au 
înscris 7 încercări I (V. SASA- 
RANU, coresp.).

(V.

i.

: 1. 
; 2. 

17:30,42 ; 3. E. 
17:33,89 ; 4X100 

Dinamo Buc. 
mixt (m) : 1. 

record ; 2. Di- 
Crișul 4:16,61.

ECHIPE -

șl

LOTO PRONOSPORT INFORMEAZĂ
AȘA ARATĂ O VARIANTA CU 

13 REZULTATE EXACTE
LA CONCURSUL PRONOSPORT, 

ETAPA DIN 19 AUGUST 1979
L ..

II. S.C. Bacău — Dinamo
III. Olimpia S.M. — Steaua
IV. ~ ~ ‘ --------

V.
VI.

VII.
VIII.

IX.
X.

XI.
XII.

XIII.
FOND

657.411.

,,U“ Craiova — F.C. Argeș 1 
~ ~ -------- ~------- 1

2 
Gloria Buzău — C.S. T-viște 2 
„Poli" Iasi — Viit. Sc. 1 
F.C. B.M.’ — F.C.M. Gl. 1 
Sportul stud. — „U" Cj-N. 2 
Chimia Hm. V. — A.S.A. 2 
„Poli" Tim. — Jiul 1
C.S. Botoșani — F.C.M. Bv. 2 
Someșul S.M. — Corvinul 1 
Min. Mold. N. — F.C. Bihor 2 
Dacia Orăștie — U.T. Arad 1 

----- DE CÎȘTIGURI LEI

NUMERELE EXTRASE LA TRA
GEREA SPECIALA 
PREȘ OLIMPIC DIN

1979

PRONOEX-
19 AUGUST

FAZA I î
EXTRAGEREA

14 41 11 
FAZA A II-a

EXTRAGEREA
18 15 33 7 19

EXTRAGEREA
31 41 5 28 2 
FAZA A III-a

EXTRAGEREA
42 2

EXTRAGEREA
11 26

FOND DE C1ȘTIGURI : 
Ici.

I :

A

A

A

A

24 45

II-a :

III-a:

IV-a :

V-a:

4 29 16

12 32 5

35 10 1

657.411

I
I

RM. Vii 
(on)

La lureșt 
răspuns pr 
pase precis 
in atac. $ 
a fost mai 
te a joculi 
cu un avai 
opera lui 
Realizări d 
dar și unc 
Multe ocaz 
dar Vunvul 
(a boxat ir 
și 37, Ia și 
Sâvulea), 1

|DAR
I
I
I
I
I
I
I
I

Stadion 
tiv 15 000. A 
5—1). Corneri

S. c. BAC
— Vamanu 7 
tohl 6 (min.

DINAMO :
— Drognea 
Georgescu 5,

A arbitrat 
(Arad), cmbi 

Cartonașe 
Trofeul Pet:

BACĂU
Reviriment 

în finalul i 
in rînCUl 1< 
cău apă 
Iul avantaj, 
care, abia î 
oră, a înce 
proape de... 
Dar a fost 
șut pe 
ce pretenții 
băcăuană a 
meritat-o p 
prima repris 

tat cu care

DIVIZIA
SERIA I

F.C. CONSTANTA — MINERUL 
GURA HUMORULUI 6—0 (5—0).
Autorii golurilor : Buduru (min. 
3), Peniu (min. 13, 39), Ignat 
(mln. 10 din 11 m și min. 77), 
Zamfir (min. 31).

I.C.I.M. BRAȘOV — VIITORUL 
VASLUI 5—1 (1—0). Au marcat:
Clobanu (min. 16, 72 — ambele 
din 11 m și min. 75), Furnică 
(min. 59), Cadar (mln. 83), res
pectiv Amarandei (min. 86).

DELTA TULCEA — PORTUL 
CONSTANȚA 4—0 (3—0). Au în
scris: Tănase (min. 21, 29), Bă- 
descu (min. 26) și Cura (min. 82, 
autogol).

VIITORUL GHEORGHIENI - 
C.S.M. SUCEAVA 0—0.

F.C. BRAILA — MUSCELUL 
CÎMPULUNG 2—1 (1—1). Au mar
cat: Alecu (min. 31), Neacșu (min. 
66), respectiv Berevoianu (mln. 
«)•

ENERGIA GH. GHEORGHIU-DEJ 
— TRACTORUL BRAȘOV 2—2 
(1—1). Autorii golurilor: Roșea 
(min. 15 și min. 85 din 11 m) 
pentru Energia, Szakacs (min. 39 
și 60) pentru Tractorul.

CIMENTUL MEDGIDIA — PRO
GRESUL BRAILA 2—1 (1—0). AU 
înscris : BărbuJescu (min. 34),

Cocoș (min. 
lacu (min. 8( 
. UNIREA II 
NITRAMONI; 
(1—1). Au m 
44 și min. 60 
Arineanu (m

C.S. boto: 
ȘOV 0—2 (0
lor : Ursu (n 
raschivescu ( 

(Relatări i 
Gruia, P. Co 
Enache, Gh. 
V. Manoiiu

etapa vi 
26 august) •. 
Unirea IDSM 
Iul Cîmpulun 
F.C.M. Brașov 
ța, Nitramoni 
Tulcea, Tract' 
Brăila. Viitori 
Gh. Glreorghi 
stanța — I.C 
rul Gura Ht 
tul Medgidia. 
Viitorul Gheoi

SER
MECANICA 

— POIANA C 
Au marcat: ( 
Grosu (mln.



fG A, etapa a 2-a

Constantin - Zavoda I 
„Gaudeamus"...

lupă multe, prea multe duminici fotbalistice 
iții, fără nerv, fără culoare, fără conținut, iată 
mperamentală, nervoasă — in sensul bun, o 
iă“, o etapă care SPUNE CEVA. 1. Sînt oare 
leplasare semnul unul salt calitativ în fotbalul 
și riscant de a răspunde da, cert ni se pare 

în fața unei orientări pozitive, moderne, corn- 
tă să fie consolidată. 2. Doi mari ataeanțl al 
idată, Constantin și Zavoda 1. primul antrenor 
ea la A.S.A., și-au adus probabil ieri aminte 
ie să se impună pe orice teren, cazul fostei 
... 3. „U" a revenit Ia București eu „Gaudea- 
i o inimă mare și ne-a recucerit inimile... 4. 
a pus pe treabă, portarul Tirgoviștel este în 
zeze destule echipe adverse, intre care unele 
de „complexul Coman". 5. Avariată grav la 
gălățeană își joacă intr-un fel, de pe acum, 
A în etapa următoare. Un nou eșec ar mări 
capul psihologic și pe cel al punctelor F.C.M.- 
xlem că formația dunăreană își va găsi linia 
se v.a scufunda... 6. „Festival Cîrțu" (cel, mai 
'■ Către antrenorii săi drept un tucător .terml- 
luropenetor" Craiova șl 'Argeș. Ne așteptam la 
sistentă din partea campionilor.
ilpele noastre europene", exact peste o lună 
sen din Cupele continentale, examen pe care 
roie să-I mal piardă. Toate cele patru forma- 
ești au anul acesta prima șansă, așa că — să 
mal primesc scuze, explicații, speculații șl cir- 
îte. Cine a ratat turul I, înseamnă că a mun- 
spor la muncă !

Marius POPESCU

TEMPERAT... TEHNIC
CEA - A.S. ARMATA TG. MUREȘ 1-3 £0-2)

bun f timp frumos, spectatori - aproximativ 11.000. 
(mim 12), HAJNAL (min. 44), PANICI (mln. 77), res- 

82). jrUMri la poartă : 20-10. (pe poartă: 11-5). Cor-

i - lepfidatu 5. Bâetilă 6, Basno 5, Clacă S - G. 
can 5 (min. 58. FI. Răducanu 6) — Săvulea i, Teleș-

- Onuțan 7, Unchioț 8, Ispir 8. Gal! 7 - Varodi 7,
- Biro I 6, Fonici 6 (mln. 82 Muntean), Hajnol 8.
7; la fele: I. Pop și M. Cruțescu (toți din Bucu-

CINCA, BOZESAN. ISPIR 
». La juniori : 2-1 (1-1).

(prin tele-
or, A.S.A. a 
>c tehnic, cu 
:ză, periculos 

echipa care 
această par
at la cabine 
ouă goluri — 

Și HAJNAL. 
ehnicli bune, 

de apărare, 
t și Chimia, 
i lăsat învins 
s, în min. S3 
1 O. Stan și 

de apărare

....... ............... . ..... 0 
adversă — în care a excelat Is
pir — a fost de... fier.

Nici in repriza a doua vîlcenii 
n-ău reușit mal mult. Au ata
cat, au tras muit (dar anemic) 
ia poartă, singura... realizare fi
ind șutul iul Bădiiă, în bară 
(min. 53), la o lovitură liberă. 
Mureșenii au părut mal obosiți 
în această repriză, dar au jucat 
la fel de tehnic, gindit. Au mai 
înscris o dată prin FANICI (min 
82), după un ofsaid clar la Haj- 
naț iar Chimia a marcat prin 
COCA I (o lovitură de cap, la 
un corner) stabilind scorul final: 
3—1.

Modesto FERRARIMI

i’OST PREA TÎRZIU...
CLUB BACĂU - DINAMO 1-0 (1-0) *

: teren moale : timp Instabil ; spectatori — aproxlma-
AMANU (min. 40). Șuturi Ia poartâ : 15—6. (Fe poartă :

gecc 7 — Pcnaîte 7, Cata.-giu 8, Solomon ti 8, Elisel 8 
1 L.7, Cârpuci 7 - Șoiman 6 (min. 90 Verlgeanu), An- 
, Chitoru 6.

6 — Chenon 8, SStmârecnu H 7. Dinu 8. I. Marin 7 
h 6, Mulțescu 5 (min. 55 Apostol 7) - Țăinar 5, D.

; Ic linie : A. Sriloghi (Țg. Mureș) șl D. Ofegecnu 
sil.

PANAITE.
9. La juniori : 8-1 (0-1).

telefon)
al oaspeților, 
emoții multe 

>r. S. C. Ba- 
■erbieje fragi- 
i unei echipe 
. jumătate de 
joace mai a- 
sa de vizită. 

Cu un singur
67), 

mite T Echipa 
t victoria. A 
ăruirea din 
u jocul avin- 
minat adver-

■■■■ 0
sara, avînd și destule ocazii de 
a înscrie. In min. 8, Antohl trage 
în bară; in min. 17, el reia pe 
lingă poartă; In mln. 37, Solo
mon I 11 imită. In mira. 40 se 
înscrie golul victoriei. Catarglu 
execută scurt o lovitură liberă Ia 
Solomon, acesta centrează, iar 
VAMANU reia cu capul, surprin- 
zindu-l pe Eftimescu. Peste trei 
minute, sătmăreanu salvează de 
pe linia porții. După pauză, par
tida e mult mal echilibrată, Di
namo încearcă egalarea în final, 
fără a avea, insă, ocazii de gol.

Constantin ALEXE

ETAPA I
îspeâtiv Bur-

FOCȘANI — 
SARAȘ 2—1 
ordache (min. 
m), respectiv

F.C.M. BRA- 
utorii golurl- 
autogol), Pa- 

I.
C. Popa, C. 
. Malnași, Tr. 
, Al. Navlea, 

Ungureanul.

E (duminică
Suceava — 

■$ani, Musce- 
I.S. Botoșani, 

C. Constan- 
iraș — Delta 
rașov — F.C. 
ul — Energia 

Pcrt.il Con- 
irașov, Mine- 
11 — Clmen- 
ssul Brăila —

ll-A
BUCUREȘTI 

A 2—0 (2—0).
(min. 21) și

AUTOBUZUL BUCUREȘTI — 
METALUL PLOPENI 1—0 (1—0).
Unicul gol a fost realizat de Sul- 
tănoiu (min. 31).

PETROLUL PLOIEȘTI — LU
CEAFĂRUL BUCUREȘTI 2—0 
(0—0). Autorii golurilor: Cismaru 
(mln. 54) și Toporan (min. 63 din 
11 m).

RAPID BUCUREȘTI — ȘOIMII 
SIBIU 1—1 (1—1). Autorii golu
rilor: Neagu (min. 10, autogol) 
pentru Rapid, Frățilă (min. 20) 
pentru Șoimii.

CARPAȚI MIRȘA — METALUL 
BUCUREȘTI 2—0 (2—0). Au în
scris: Stănilă (mln. 8) și Istvan 
(min. 39).

F.C.M. GIURGIU — OLTUL 
slatina 1—2 (1—1). Au marcat: 
Popa (min. 36), respectiv 'Frățilă 
(min. 8) și Mincioagă (min. 62).

FLACARA AUTOMECANICA 
MOREN1 — PROGRESUL VUL
CAN BUCUREȘTI 1—1 (0—1). Au 
înscris: Niță (mln. 85) pentru 
Flacăra, Chivu (min. 23) pentru 
Progresul.

CHIMIA TR. MĂGURELE — 
CHIMICA T1RNAVENI 2—0 (0—0). 
Autorii golurilor: Ștefan (min. 
65 din 11 m), Dragomir (min. 89).

PANDURII TG. JIU — RUL
MENTUL ALEXANDRIA 1—0 
(0-0). A marcat: Rădoi (mln. 47). 
-.(Relatări de ia N. Ștefan, Va-

„U“ A FOST... „U“
SPORTUL STUDENJESC - „U" CLUJ-NAPOCA 0-1 £0-1)

Sîadion : Republici! ; teren : înmuiat de ploaie ; timp frumos ; spectatori
- aproximativ 5 000. A maroat : BATACLIU (min. 22). Șuturi Io poartâ : 14-6 
(pe poartâ : 9-3). Comere : 16-1.

SPORTUL STUDENȚESC : Lczâr 8 — Tânâsescu 6, Cazan 7, B. Grigore 6, 
Cățoi 6 - Șerbânicâ 6, Margelctu 7 (min. 57 - M. Marian 6), O. lonescu 
8 — Chihaia 7, M. Sandu 7, Munteanu I 6 (min. 67 — lorgulescu 6).

»|U" CLUJ-NAPOCA : Lâzâreanu 9 — Anca 7, Moș 8, Ciocan 8, Mureșcn 7
— Pop 6, Mânu 7, Suciu 6 — Dobrotâ 6, Florescu (min. 12 — Râduțâ 7), Ba- 
tcclîu 7.

A arbitrat : M. FecJiuc 7 ; la linie, 
bii din Suceava) și bine A. Mustâțea |

Cartonașe galbene : M. SANDU, MC 
Trofeul Petschovschi : 10 (contribuții 

niori : 2-3 (1-1).

„U“ a jucat Ia București așa 
cum o știm pe „U*: avîntat. cu 
un frumos spirit de echi
pă (uneori chiar pe sacrifi
ciu) și a înving datorită acestui 
fotbal cu adevărat studențesc 
pe colega sa din Capitală. Sin
gurul gol al partidei s-a marcat 
in min. 22 (după ce bucureștenii 
dominaseră destul de autoritar) 
printr-o clasică mișcare de con
traatac: Răduță l-a lansat foarte 
oportun și exact pe BATACLIU 
și acesta, în plin fuleu, a lovit 
puternic balonul care s-a dus 
Ia „vinclu": O—l.

Cele 68 de minute care au ur
mat au prezentat presiunea pu
ternică a Sportului studențesc în 
fața apărării cvasi-permanente a 
oaspeților. Dar, beneficiind de 
un portar inspirat șl temerar (L6-

cu multe greșeli, M. AbramîuC (cm- 
•itești).
i, CAZAN

speciala, galerio oaspeților). La ju-

...... . ............ ■■■■■-—-— e
zăreanu), de o pereche de fun
dași centrali bine sincronizată ca 
și de puterea de luptă a restu
lui echipei, ,,U“ a reușit să men
țină fragilul avantaj de pe tabelă, 
ajutoare fiindu-i și imprecizia 
bucureștenilor (ratări de la cîțiva 
metri) și... șansa (minge în bară 
Cățoi, degajare de pe linia por
ții — Anca etc.). Și, ca la fot
bal, Jn această frumoasă luptă 
sportivă dintre defensiva lui „U“ 
și cei 10 jucători de cîmp ai gazde
lor, fazele de mare periculozi
tate s-au înregistrat la poarta lui 
Lazăr care — în min. 90 — a 
salvat un gol ca și făcut. „U“ 
pleacă de Ia București cu două 
puncte realizate prin marea ei 
putere de luptă.

Eftimie lONESCU

GAZDELE - CORNERE; OASPEȚII - GOLURI!
GLORIA BUZĂU - C.S. TIRGOVIȘTE 0-2 (0-0)

Stadion Gloria ; teren alunecos ; timp ploios : spectatori - aproximativ 
15 000. Au marcat : MARINESCU (min. 61) și GREACA (min. 69). Suturi Io 
poartâ : 10—13 (pe poartâ : 6-10). Comere ; 17—1.

GLORIA BUZĂU : Cristian H 4 — hrana 5, Simian 4, Vlcd 4, Neculce 5
— Toma 6, Ghizdeanu 7, Negoescu 5 (min. 70 Duloîu 6) — Petreanu 5, Stan
6, Dobre 5 (min. 70 Marin 5).

C. S. TIRGOVIȘTE : Comon 8 — Gheorghe 6, Encche 8, Ene 8, Pitaru 6
— Alexandru 6, Tâtaru 7, Kallo 6 — Greaca 8, Marinescu 7, Filipescu 5 (min.
40 Niculescu 7 ; min. 80 Ștefânescu).

A arbitrat : Gh. Dragomir 9 ; kt linie : C. Dinufescu și N. Georgescu 
(toți din București).

Cartonașe galbene : GHEORGHE, SiMION, CRISTIAN II.
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : 2-1 (0—TJ- ♦

BUZĂU 19 {prin telefon)
Șase șuturi — Gloria ; cinci șu

turi — c.s.-ul, aceasta a fost 
„recolta" primelor 45 de minute 
ale partidei, dar nici unul din
tre ele nu a pus probleme deo
sebite portarilor Coman șl Cris
tian li. Alte faze s-ar fi putut 
încheia cu goluri, numai că ele 
n-au ajuns pînă la... șuturi din 
cauza condițiilor improprii în 
care s-a desfășurat partida. Me
ciul s-a jucat pe o ploaie toren
țială, pe un teren care nu a 
permis un bun control al ba
lonului, acesta luînd traiectorii 
extrem de curioase, jucînd multe

feste jucătorilor. în repriza se
cundă, gazdele au jucat tot tim
pul pe o singură carte, a atacu
lui cu tot efectivul, dar au gre
șit flagrant lăsîndu-se descope
rite in apărare, șl, la două con
traatacuri rapide, tîrgovLștenii au 
marcat prin MARINESCU (min. 
61 — la o dublă greșeală Simion
— Cristian) și GREACA (mln. 69
— după o combinație inteligentă 
intre autorul golului și Tătaru). 
Au cîștigat oaspeții, pentru că au 
fost mai robuști, mal inteligenți 
in Joc și mal realiști față de 
condițiile partidei.

Laurențiu DUMITRESCU

FINIȘ IREZISTIBIL...
F.C. BAIA MARE - F.C.M. GALAȚI 7-1 (2-1)

Stadion ,,23 August’ ; teren alunecos ; timp înnorat, o plouat înaintea me
ciului ; spectatori — aproximativ 8 000. Au marcat : ROZNAI (min. 14 și 43), 
KOLLER (mln. 48 șl 71). I. MUREȘAN (mln. 74), TERHEȘ (min. 83), I. CON- 
STANTINESCU (autogol — min. 84), respectiv FLOREA II (mln. 31). Șuturi 
ta poartă : 28—5 (pe poartâ i 18—3). Comere : 15-2.

F.C. BAIA MARE : Ariclu 7 Borz 6, Condruc 7, Koller 8. Molnar 6 — 
P. Radu 6 (min.72 Hoffmeister 6), I. Mureșan 8, Deoc 7 — Sepi 6 (min. 72 
Cioban I 6),, Terhe? 8, Roznai 8.

F.C.M. GALAȚI : Ocnă 5 - Vlcd 4, Moțoc 5, M. Olteana 5. Țclec 4 - 
I. Constontlnescu 5, Cramer 5 (mln. 72 Burceo 5), Balcban 5 — Majaru 5 
(min. 60 R. Dan 5), Florea II 7, Orac 7.

A arbitrat : M. Mororu <1 ; la linie : FI. Fopescu (ambii din Ploiești) și 
R. Petrescu (Brașov).

Cartonașe galbene : TERHEȘ.
Trofeul Petscbovschi : 9. Lo juniori : 1-1 (1-1).
..... ............................... . ................................................................. ... ■■! «

BAIA MARE, 19 (prin te
lefon)

Acest scor ar putea lăsa im
presia că gazdele au obținut vic
toria „Ia pas4*, fără nici o pro
blemă. Respectînd însă adevă
rul, trebuie să spunem că ele 
n-au fost scutite de emoții, avînd 
chiar un dram de șansă în prima 
repriză, cînd scăpările solitare ale 
lui Florea n și Orac (rezolvate 
in ultimă instanță de Ariciu) ar 
fi putut cîntări greu în balanța 
rezultatului final. Binecunoscuta 
prestație a jucătorilor din Bala

Mare s-a lăsat prea mult aștep
tată. pînă in minutul 70. (Pînă 
atunci ei au combinat exagerat 
de mult, acțiunile lor ocolind 
practic poarta adversă). în fina
lul partidei, localnicii s-au dez
lănțuit însă, înscriind gol după 
gol și lăsîndu-i pe gălățeni fără 
replică.

Surprinzătoare ezitarea arbitru
lui Moraru la golul înscris din pe
nalty de Koller, care a reluat — 
regulamentar — mingea trasă de 
el și respinsă de Oană.

Adrian VASILESCU

CiRȚU IN ROLUL PRINCIPAL
UNIVERSITATEA CRAIOVA - F.C. ARGEȘ 4-2 (1-0)

Stadion „CentreI* ; timp excelent ; spectatori - aproximativ 35.000. Au 
marcat : CIRȚU (min. 4, 50 și 71), CRIȘAN (min. 55). respectiv DOBRÎN 
(min. 63) și RADU II (min. 82 din 11 m). Șuturi Ia poartâ : 16—8 (pe poarta: 
8—4). Corn ere : 6-2.

UNIVERSITATEA : Boldicl 7 — Negrilâ 7, Geolgâu 7, Bumbescu 7, Ungu- 
reanu 7 - Țictecnu 7, Beldeanu 8. Donose 7 - Crișan 7. Cîrțu 9. Irimescu 
7 (min. 80 Gîrleșteonu).

F.C. ARGEȘ : Cristian 5 - Zamfir 4. Stancu 6, Cîrsteo 5, Ivan 6 - Tema 
5 (min. 46 Borbulescu 5). Chivescu 5 (min. 71 Moiceanu 5), lovânescu 6 — 
Doru Nicolae (min. 57 eliminat), Radu II 5, Dobrin 6

A arbitrat : Nicolae Rainea 8, ajutat la lime de D. Muntetfnu (ambii di» 
Bîrlad) și V. lanul (lași).

Cartonașe galbene : IRIMESCU, CIRSTEA și DOBRIN.
Cartonașe roșii : DORU NICOLAE
Trofeul Petschovschi : 10. La juniori : t—2 (1—1).
—' —■ .... ■■■....................  ■■■ ii i ■ •

CRAIOVA 19 (prin telefon)
Spectatorii craioveni au plecat 

satisfăcuți la sfîrșltul întâlnirii, ei 
avînd ocazia să asiste nu numai 
Ia o frumoasă victorie a echipei 
lor, ci și la o evoluție bună a 
acesteia, în ciuda faptului că din 
unsprezecele de bază au lipsit 
nu mai puțin de șase jucători: 
Ștefânescu. Tilihoi, Purima, Că
mătarii, Marcu și Bălăci. Păcat 
că replica campionilor nu a fost 
la înălțimea așteptărilor, compor
tarea acestora siluindu-se cu mult 
sub nivelul posibilităților. Iată pe 
scurt cum au fost marcate cele 
șase goluri ale întîlnirii: In min. 
4, o acțiune Irimescu — Ungu- 
reanu — CÎRȚU se încheie cu 
un șut puternic al acestuia din 
urmă, 1—0; în min. 50, Irimescu

centrează, portarul oaspeților ra
tează intercepția și același CÎR- 
ȚU trimite frumos cu capul Ea 
colțul lung 2—0; in min. 55 CRI
ȘAN, plecat, după părerea noas
tră, dintr-o poziție de ofsaid ne
semnalizată de (ușierul V. lanul, 
înscrie la capătul unei curse so
litare, 3—0; in min. 63, DOBRIN 
execută impecabil o lovitură li
beră de la 20 metri, „la păian
jen**: 3—1; în min. 71 CÎRȚU 
înscrie, trimițând în poarta goală 
un balon pe care portarul Cris
tian îl respinsese la șutul lui 
Crișan: 4—1; în min. 82, RADU 
II transformă o lovitură de lia 
11 nt. acordată de arbitru pentru 
un henț in careu.

Mihoi IONESCU

ARIPILE CONTRAATACULUI
OLIMPIA SATU MARE - STEAUA 1-2 £1-2}

Stadion Olimpia : teren bun ; timp închis, ploaie : spectatori - aproxima*- 
tiv 7 000. Au mar cot ; AELENEI (min. IC), C. ZAMFIR (min. 24), respectă? 
SMARANDACHE (min. 35). Șuturi la poartâ : 13—9 (pe poartâ : 9-7). Cer
nere : 10-4.

OLIMPIA : Feher 6 — V. Mureșan 4, Smarondcche 7, Matei 6, Pop 4 — 
Sabou 5 (min. 67 Helvei 5), Kaiser 7, Bathori II 7 — Hațeganu 5, Pataki 5 
(min. 67 Demarcek 4), Both I 6.

STEAUA : lordache 8 — AngheHnl 7, Agîu 7, Sameș 8, Nițu 7 - Zchiu 7, 
lordânescu 8, Dumitru 7 — Aelenel 8, M. Râduccnu 8, C. Zamfir 8.

A arbitrat : S. Drâguficî 7 ; la linie : O. Moisescu — uneori neatent (am
bii din Drobeto Tr. Severin) și O. Ștreng (Oradea).

Cartonașe galbene : HAȚEGANU, BOTH I, AGIU.
Trofeul Petschovschi : 9. La juniori : 3-1 (2-0).

.... ■■■■■■.......   I .................. ........... . .................... •

SATU MARE, 19 (prin te
lefon)

Un meci în care atît Olimpia 
cît și Steaua au confirmat rezul
tatele obținute în prima etapă. 
E drept, Olimpia a luptat foarte 
mult pentru a șterge impresia 
nefavorabilă după acel 0—6 de 
la Scornicești, dar a întîlnit un 
„11** foarte decis. Steaua a ata
cat cu ingeniozitate, a reușit u- 
nele faze frumoase și destule si
tuații de gol, din care a fructi
ficat două. Apărarea imediată a 
Olijnpîei și, în special fundașii 
lateraîi, au fost total depășiți de 
impetuoasele aripi ale bucurește
nilor. Astfel. în min. 10, Ia un

contraatac, lordânescu șutează f! 
Feher respinge balonul in pi
cioarele lui AELENEI, care înscrie 
nestingherit ; în min. 24, M. Kă- 
ducanu țîșnește pe partea dreap
tă, de unde centrează pe stânga, 
la C. ZAMFIR. Nemarcat, ulti
mul șutează dintr-o bucata, ba
lonul trece printre picioarele lui 
V. Mureșan și se oprește în plasă. 
Olimpia, care a dominat marea 
majoritate a partidei, nu reu
șește decît să reducă diferența, 
In min. 35, prin SMARANDACHE, 
care înscrie cu capul, la o min
ge primită de la Both I. De re
marcat barele lui Hațeganu (min. 
6) și Anghelini (min. 45).

Mircea TUDORAN

DECONECTARE DUPĂ PAUZĂ...
POLITEHNICA TIMIȘOARA - JIUL 2-0 (2-0)

Stadion „1 Mai* ; timp frumos ; teren bun ; spectatori - aproximativ 15 000. 
Au marcat LAȚA (min. 19) și DEMBROVSCHI (min. 36 din 11 m). Șuturi la 
poartâ : 23-5 (pe poartâ : 5-2). Cornere 17—4.

POLITEHNICA : Suciu 7 — Șunda 8, Vișon 7, Mehedințu 7, Bcmo 7 — 
Roșea 7, Dembrovschi 8, Lațe 7 (min 62 lugo 6) — Nuca 7, Vcloru 6 (min. 
62 Anghel 7), Cotec 7.

MUL : Moise 6 — Vînotoru 6, Bodin 7, Ciupîtu 6, P. Grigore 6 — Pocșan 
5 (min. 46 Varga 6), Cassai 6 (min. 62 Stano 6), Stoica 6 — Mușot 6, Sâ- 
tâjan 6, Bucurescu 6.

A arbitrat : N. Pelriceanu 9 ; Ic linie : C. Mafeescu (ambii din Bucu
rești) și Gh. îucon (Mediaș).

Cartonașe galbene : STOICA, BADIN șî MUȘAT.
Trofeul Petschovschi 9. La juniori : 2-0 (0-0).

TIMIȘOARA, 19 (prin lele- 
fon)
Echipa gazdă a fost stăpîna me

ciului. „Poli" a răspuns cu ace
eași monedă la presingul șl di
namismul pe care Jiul a reușit 
să-1 imprime jocului, în primul 
sfert de oră, pentru ca, odată 
cu „predarea" adversarului, să 
ia partida pe cont propriu, ma- 
nevrînd dezinvolt, în căutarea 
golurilor. Ele au și venit, de
altfel (min. 19; LAȚA din apro
piere, după ce Moîse prinsese ini
țial; min. 36; DEMBROVSCHI. 
golul Iui cu nr. 100, din penalty,

pentru fault în careu asupra Iui 
Volaru), dar scorul-fluviu aștep
tat nu s-a realizat. Ce a sțat îm
potriva unei diferențe consistente 
de scor pe care „Poli" o regre
tă ? în primul rînd, o reglare 
greoaie a tirului la poarta Jiului.- 
O altă cauză: deconectarea vizi
bilă, după pauză, socotindu-se că 
la 2—0 victoria nu mai poate fi 
compromisă. Ca orice echipă 
care se apără, Jiul a mizat pc 
contraatac. Două dintre ele au 
fost limpezi (min. 24 și 64), dar 
Bucurescu Ie-a ratat.

Ion CUPEN
sile Timuc, I. Tănăsescu, D. Mo- 
raru-Slivna, M. Verzescu, Tr. 
Barbălată, Gb. Ilinca, D. Gruia 
și M. Băloi).

ETAPA VIITOARE (duminică 
26 august) : Poiana Clmpina — 
Rapid București, Chimica Ttrnă- 
venl — Flacăra Auto. Moreni, 
Rulmentul Alexandria — Autobu
zul București, Metalul București 
— Chimia Tr. Măgurele, Oltul 
Slatina — Mec. fină București, 
Metalul Plopeni — Petrolul Plo
iești, Luceafărul București — 
Pandurii Tg. Jiu, Șoimii Sibiu — 
Gaz metan Mediaș, Progresul 
Vulcan București — F.C.M. Giur
giu. Carpați Mîrșa — stă.

SERIA A III-A
DACIA ORAȘTIE — U. T. A- 

RAD 3—1 (0—0). Au înscris: Si- 
laghi (min. 68). Nenu (min. 75), 
Radu (min. 89), respectiv Cura 
(min. 47).

F.C.M. REȘIȚA — METALUR
GISTUL CUGIR 2—0 (2—0). Au
torii golurilor: Platagă (min. 18) 
și Oancea (min. 43).

STRUNGUL ARAD — IND. 
S1RME1 C. TURZII 3—0 (1—0).
Au marcat: Sima (min. 6), luhaz 
(min. 65) și Matei (min. 83).

AURUL BRAD — GLORIA 
BISTRIȚA 2—0 (2—0). Autorii go
lurilor: Stoica (min. 18) și Ghjță 
(min. 31).

UNIREA ALBA IULIA — MINE
RUL ANINA 1-0 (1—0). Unicul 
gol a fost realizat de Gb. Vasile 
(min. 10).

MINERUL MOLDOVA NOUA — 
F. C. BIHOR ORADEA 0—1 
(0—1). A înscris: Georgescu (min. 
23).

C.F.R. CLUJ-NAPOCA - U.M. 
TIMIȘOARA 1—1 (1—0). Au mar
cat: Țegean (min. 18) pentru 
C.F.R., Bejenaru (min. 70) pen
tru U.M.T.

SOMEȘUL SATU MARE — 
CORVIN UL HUNEDOARA 2—1 
(1—0). Autorii golurilor: Mociran 
(min. 9). Goia (min. 70), respec
tiv Merlă (min. 53).

ÎNFRĂȚIREA ORADEA — MI
NERUL CAVNIC 3—1.(1—1). Au 
înscris: Schwartzman (min. 15), 
Colnic (min. 62 și 85). respectiv 
Cristea (min. 13).

(Relatări de la B. Crețu, Doru 
Plăvițiu, N. Strejan, Al. Jurcă, 
l. Filipeseu, P. Sumandan, 1. 
Lespuc, Z. Kovaci și 1. Ghișa).

ETAPA VIITOARE (duminică 
26 august) : U.M. Timișoara — 
F.C.M. Reșița, Gloria Bistrița — 
Strungul Arad, Metalurgistul Cîi- 
gir — înfrățirea Oradea, Corvinul 
Hunedoara — Dacia Orăștle, Ind. 
sîrmei C. Turzii — Aurul Brad, 
Minerul Cavnic — Someșul Satu 
Mare, F.C. Bihor Oradea — 
C.F R. Cluj-Napoca, U. T. Arad 
— Unirea Alba Iulia, Minerul 
Anina — Minerul Moldova Nouă.

JOC ASPRU, DE ANGAJAMENT
POLITEHNICA IAȘI - VIITORUL SCORNICEȘTI 2-0 (1-0)

Stacbcn ,,23 August* ; teren bun ; timp variabil ; spectatori — aproximativ 
20.000. Au marcat : COSTEA (min. 23) și ROMILĂ II (min. 83 din 11 m). 
Șuturi la poartâ : 17—9 (pe poaitâ : 5—3). Cornere : 3-4.

POLITEHNICA : Noste 7 — Romilă III 5, Anton 7, Ursu 6, Munteanu 8 — 
Romilă II 7, C. lonescu 6 (min. 77 Florean), Simionaș 7 (min. 40 Dănilo 5) 
— Doru lor.escu 6, Cioaca 8, Costea 7.

VIITORUL : Anghel 7 — Licâ 7, Martinescu 7, Pana 6, Mincu 6 — Sfcnciu 
6, Ciociocr.â 6» P. Manea — Voîculeț 5, Șoarece 6, Dumitrescu 5 (min. 46 
Petre Petre 7).

A arbitrat : Cr. Teodorescu 9 ; la linie : C. Coman (ambii din Buzou) j.8 
M. Ivâncescu (Broșov).

Cartonașe galbene : P. MANEA, PANA, CIOACA, ANTON
Cartonașe roșii : P. MANEA
Trofeul Petschovschi : 8. La juniori : 6—0 (3—0).
■■■■■■■ni.—...........................—.........................................................■■■■■■■■■ . .............. ... ...... •

IAȘI, 19 (pirrn telefon)
Așteptată și urmărită cu un viu 

interes de o asistență record, 
partida dintre echipa locală șl 
fosta lideră a clasamentului a 
dezamăgit în oarecare măsură din 
punct de vedere spectacular, dînd, 
însă, loc unei dispute de mare 
angajament, deosebit de aprige, 
pe alocuri chiar aspră, cu multe 
faulturi, adesea Inutile. Politeh
nica a învins pe merit, dar poa
te mai greu decît sperau suporte
rii Ieșeni. Acțiunea din care ie
șenii au deschis scorul a fost 
dealtfel una din puținele în care

publicul a gustat într-adevăr fru
musețea combinației : Simionaș 
l-a deschis pe partea stingă pe 
fundașul Munteanu, urcat in a- 
tac, și centrarea precisă a aces
tuia a fost reluată direct în plasă 
de COSTEA. Cel de al doilea 
gol al gazdelor a căzut tîrziu, în 
min. 88, după o aplaudată acțiu
ne a vîrfului Cioacă ; el a pă
truns în careu, driblindu-1 pe 
portarul Anghel. dar a fost apoi 
agățat de acesta. Penalty ui, prompt 
acordat de arbitru, a fost trans
format de ROMILĂ II.

Constantin FIRĂNESCU

Pcrt.il


COMPORTARE BUNĂ A SPORTIVILOR NOȘTRI 
ÎN PROBELE Dt DESCHIDERE

ATENA. 19 (prin telefon). 
Intr-o atmosferă sărbătorească, 
specifică marilor întreceri, în 
capitala elenă a început dumi
nică a X-a ediție a Campiona
telor balcanice de călărie, com
petiție la care iau startul spor
tivi din Bulgaria, Iugoslavia, 
România, Turcia și, desigur, din 
Grecia. Debutul a avut loc pe 
o căldură toridă cu probe care 
au de obicei rolul să-i acomode
ze pe călăreți cu terenul care 
urmează să găzduiască compe
tiția propriu-zisă. Aici, la Ate
na, această acomodare s-a im
pus, parcă, mai mult decît ori- 
cînd, deoarece obstacolele sînt 
așezate pe o suprafață nisipoa
să și nu cu iarbă, cu care sînt 
obișnuiți cei mai mulți dintre 
participanți.

In aceste condiții, juniorii, 
care au deschis „pîrtia“, în 
special cei din Bulgaria, Iugo
slavia și România, au resimțit, 
desigur, într-o măsură și mai 
mare schimbarea configurației 
terenului, astfel că. practic, 
lupta pentru primele locuri s-a 
dat între reprezentanții țării 
gazdă și cei ai Turciei, mai bine 
acomodați cu asemenea par
cursuri.

Juniorii români, acomodîn- 
du -se mai greu cu parcursul, au 
acumulat mai multe puncte de 
penalizare. Cu mai multă aten
ție, ei ar fi putut evita o serie 
■de greșeli. Cel mai bine a 

■4,mers“ Mircea Neagu, cu Ne- 
-va, dar și el a ezitat la un ob
stacol și a fost penalizat cu 4 
puncte, în timp ce George Pă- 
sărin, cu Sturion, și Gruia 
Deac, cu Glorios — au cite 16 
p. A cîștigat juniorul turc Ha- 
kan Ozkan, cu calul Plevne, 
urmat de tînărul sportiv grec 
C. Gratzios, cu Franco, și N. 
Apostolopoulos (Grecia) cu Zar- 
nocyn.

Următoarele probe de obsta
cole, cea rezervată fetelor și 
călăreților seniori, s-au des

* CAMPIONATELE MONDIALE
DE CAIAC-CANOE

ț F~' (Urmare din pag- 1)

■■•se încununează campion mon- 
dial, împreună cu mai tînărul 
■său partener Petre Capusta, în 
proba de canoe 2, pe distanța de 
500 de metri, și obține alte 
două medalii de bronz în pro- 
ba care l-a consacrat, cea de 
simplu 1000 m, precum și în 
dificila întrecere de fond pe 
10.000 m. lată răspunsul în 
lapte al unui mare campion, 
care ne-a declarat că a dorit, 
Si în acest fel, să cinstească 
măreața aniversare a zilei de 
23 August.

Merite egale revin tinarului 
Ion Bîrlădeanu, care începe să 
confirme în palmarese, nu nu
mai pe hîrtie, marile nădejdi 
puse în el de tehnicienii noș
tri, care l-au încurajat chiar și 
in condițiile în care aveam în 
■țară un sportiv de excepție, 
cum e campionul olimpic Va- 
sile Dîba. La 21 de ani caia- 
cistul gălățean Ion Bîrlădeanu 
încheie întrecerile de la Wedau 
cu o cunună de campion mon
dial (pe care o împarte cu 
partenerul său de club Nicușor 
Eșeanu) în proba de fond, și 
Sși adaugă în panoplie o fru
moasă medalie de argint în 
proba de simplu, pe clasica dis
tanță de 1000 m, în care — la 
capătul unei lupte dîrze — nu 
a putut fi învins decît de mul
tiplul campion mondial Rtidi- 
ger Helm.

O plăcută surpriză au furni
zat-o în cuplu Gherasim Mun- 
teanu si Gheorghe Titu, care 
s-au clasat pe locul secund în 
lunga cursă de canoe Pe 10.000 
m. Fetele din Deltă au com
pletat frumos recolta de me
dalii a băieților cu două locuri 
III, obținute de Agafia Orlov 
si Nastasia Nichitov, în proba 
de caiac dublu și, apoi, spriji
nite de Maria Nicolae si Adria
na Tarasov, în proba de caiac 
4. Nu în ultimul rînd se cu
vine o subliniere pentru frații 
Gheorghe șj Toma Simionov, 
care — dezavantajați de un cu
loar aflat sub rafale de vînt 
potrivnic, luptînd din răspu
teri — au reușit, totuși, să 
„prindă" medalia de bronz în
tr-o probă (canoe dublu — 1000 
m) în care <wau considerați 
printre favorițl. 

fășurat sub semnul superiorită
ții sportivilor români. Mariana 
Moisei, cu Beladona și Ioana 
David cu Gruia, au realizat 
parcursuri fără greșeală, fiind 
departajate pe primele locuri 
de timpii realizați : 80,6. res
pectiv 88,2. O frumoasă impre
sie au produs, de asemenea, 
Ion Popa, cu Ficus (0 puncte 
penalizare). Alexandru Bozan, 
Dania Popescu si Cornel Ilin, 
situați printre primii la se
niori. Luni este zi de pauză, iar 
întrecerea oficială începe marți 
după amiază.

HOTĂRlRI ALE CONSILIULUI 
FEDERAȚIEI INTERNATIONALE 

DE HANDBAL
BERLIN, 19 (Agcrpres). — 

Cu prilejul lucrărilor Consiliu
lui Federației internaționale de 
handbal, desfășurate la Dresda, 
s-a stabilit ca ediția din 1982 a 
campionatului mondial feminin 
să aibă loc în organizarea fe
derației din Ungaria. întreceri
le se vor desfășura între 1 și 
13 decembrie.

De asemenea, s-a hotărît ini
țierea unei „Super-cupe euro
pene" în care se vor întîlni, cu 
începere din anul 1980, echipa 
cîștigătoare a „Cupei campioni
lor europeni" cu formația în
vingătoare in „Cupa cupelor", 
atît la masculin, cît și la femi
nin. în acest an vor avea loc 
meciuri neoficiale între echi
pele cîștigătoare ale trofeelor 
europene. Astfel, la 24 august, 
la Dortmund se vor întîlni for
mațiile masculine VfL Gu
mmersbach și TV Gross
wallstadt, urmînd ca la femi
nin să se dispute, la o dată ce 
urmează să fie stabilită, parti
da Spartak Kiev-TSC Berlin.

ION BtRL.ADEA.NU
Ziua I : K 1 — 1000 m : 1. Ru

diger Helm (R.D.G.) 3:58,615, 2.
Ion Bîrlădeanu (România) 3:59,866,
3. Felix Masar (Ceh.) 4:01,042, 4. 
Ian Summegy (Australia) 4:01,096,
5. Geza Csapo (Ungaria) 4:02,324,
6. Jasteln Stighe (Norvegia)
4:05,135 ; C 1— 1000 m : 1. Tamaș 
Wichmann (Ungaria) 4:22,092, 2.
Lubomir Lubenov (Bulgaria) 
4 :23,702, 3. Ivan Patzaichin (Româ
nia) 4:25,277, 4. Serghel Petrenko 
(U.R.S.S.) 4:25,340, 5. Eckhard
Leue (R.D.G.) 4:27,408, 6. Libor
Dvorak (Ceh.) 4:29,215 ; K 1 — 
500 rn (f) : 1. Rosita Eberl (R.D.G.) 
2:04,477, 2. Galina Alekseeva
(U.R.S.S.) 2:06,930, 3. Clara Roz- 
nay (Ungaria) 2:08,455, 4. Barbara 
Schuttpelz (R.F.G.) 2:09,017, 5. Sue 
Holloway (Canada) 2:09,225, 6. Eva 
Haider (Polonia) 2:09,916... 8. Ma
ria Ștefan (România) 2:12,253 ; 
K 2 1000 m : 1. Norvegia (Ras
mussen — Soyland) 3:36,190, 2.
Ungaria (Szabo — Bako) 3:36,985,
3. U.R.S.S. (Cluhral — Tainikov)
3 :37,471, 4. Suedia 3:40,496, 5. Fran
ța 3:41,358, 6. Canada 3:41,695 ;
K 2 — 500 m (f) : 1. U.R.S.S.
(Natalia Kalașnikova — Nina Do- 
rah) 1:54,195, 2. R.D. Germană
(Marion Rossiger — Martina Fis
cher) 1:54,329, 3. România (Agafia 
Orlov — Nastasia Nichitov) 
1:55,719, 4. Bulgaria 1:55,882, 5.
Ungaria 1:58,334, 6. Canada
2:01,023 ; K 4 — 1000 m : 1. R.D. 
Germană (Olbricht — Duvignau
— Helm — Marg) 3:14,438. 2. Po
lonia 3:15,655, 3. U.R.S.S. 3:16,317,
4. Australia 3:16,604, 5. Ungaria
3:17,309, 6. Suedia 3:17,485... 8.
România (Diba — Zafiu — Giura
— Geantă) 3:19,331 : ziua a Il-a :
K 1 — 500 m : 1. Vladimir Parfl- 
novici (U.R.S.S.) 1:49,649. 2. Ian
Summegy (Australia) 1:50.999. 3.
Peter Hempel (R.D.G.) 1:51,170,
4. Valdemar Merk (Polonia) 
1:51,838, 5. Einar Rasmussen (Nor
vegia) 1:52.195. 6. Vasile Dîba 
(România) 1:52,939 : C 1 — 500 m:
1. Serghei Postrehin (U.R.S.S.) 
2:03,322, 2. Ulrich Eicke (R.F.G.) 
2:03,366, 3. Lubomir Lubenov (Bul
garia) 2:04,027, 4. Alexander
Schuh (R.D.G.) 2:05.089. 5. Lipat 
Varabiev (România) 2:05,943, 6.

DE ATLEȚII NOȘTRI
LA CAMPIONATELE EUROPENE DE JUNIORI

BYDGOSZCZ, 19 (prin telefon). 
— Ultima zi a C.E. de atletism 
pentru juniori, care s-au desfă
șurat pe stadionul „Zawisza“ din 
localitate, a adus delegației noas
tre satisfacția cuceririi a două 
medalii de bronz. Prima dintre 
ele a fost obținută de Cristina 
Cojocaru în cursa de 1500 m, la 
capătul căreia, terminînd pe lo
cul III în 4:12,2, ea a realizat 
și un nou record de junioare al 
țării. Cursa a fost foarte echili
brată, Cristina Cojocaru menți- 
nîndu-se tot timpul în plutonul 
fruntaș. Cu 450 de metri înainte 
de sosire, la ieșirea din turnantă, 
Cojocaru a fost blocată de o a- 
lergătoare și aruncată pe culoa
rul III. Atunci, dezechilibrată, ea 
a pierdut contactul cu plutonul, 
dar cu un splendid efort de vo
ință a revenit pe primul plan al 
cursei, terminînd pe locul IIL 
Iată ordinea primelor trei cla
sate: 1. Irina Nikitenko (U.R.S.S.) 
4:10,5 ; 2. Shirte Gunvor (Norve
gia) 4:11,9 ; 3. Cristina Cojocaru 
(România) 4:12,3.

Cea de a doua medalie pentru 
delegația noastră a fost reușită 
de Mihai Ene la triplusalt. Con- 
curînd cu mult curaj și aplomb, 
tînărul atlet român a realizat o 
remarcabilă performanță, într-o 
companie valoroasă. Iată cum 
arată clasamentul pe primele 
trei locuri : 1. A. Beskrovnîi
(U.R.S.S.) 16,47 m; 2. V. Ghera- 
simenko (U.R.S.S.) 16,45 m ; 3.
Mihai Ene (România) 16,15 m. La 
ștafeta 4X400 m, cîștigată de e- 
chipa R.D.G. în 3:31,7, formația 
noastră s-a clasat pe locul VI cu 
3:41,0.
Tot în cadrul ultimei zile de 

concurs, Sorin Tiricuță s-a cla-

PREGĂTIRI PENTRU „CUPA
MONTREAL. 19 (Agerpres). 

— A fost definitivată echipa 
Americii pentru apropiata 
„Cupă Mondială" Ia atletism, 
competiție ce se va desfășura 
între 24 și 26 august pe stadio
nul olimpic din Montreal. Din 
lot fac parte, printre alții, cu
banezii Silvio Leonard, Ale
jandro Casanas, canadienii 
Brian Saunders, Bruce Simpson, 
brazilianul Joao Carlos de Oli
veira, jamaicanul Berlland Ca-

Ratomir Blazicky (Ceh.) 2:07,262; 
K 4 — 500 m (f) : 1. R.D. Germa
nă (Marion Rossiger — Martina 
Fischer — Birgit Bischop — Rosi
ta Eberl) 1:42,606, 2. U.R.S.S. 
1:45,325, 3. România (Agafia Orlov
— Nastasia Nichitov — Maria Ș: 
fy-) — Adriana Tarasov) 1:45,537,
4. Bulgaria 1:46,901, 5. Ungaria 
1:47,453, 6. Canada 1:47,667 ; K 2
— 500 m ; 1. U.R.S.S. (Vladimir 
Parfinovici — Serghei Ciuhrai) 
1:37,572, 2. R.D. Germană 1:39,003, 
3. Franța 1:40,601, 4. Suedia 1:40,644,
5. Ungaria 1:41,342, 6. Polonia 
1:41,800... 8. România (Ion Bîrlă
deanu — Policarp Malîhin) 1:43,584; 
C 2 — 500 m : 1. România (Ivan 
Patzaichin — Petre Capusta) 
1:50,197, 2. U.R.S.S. (S. Petrenko
— Al. Vinogradov) 1:50,415, 3.
Polonia (M. Lbik — P. Pawlows
ki) 1:52,222, 4. Bulgaria 1:52,417,
5. R.D. Germană 1:52,955, 6. Un
garia 1:53,214 ; K 4 — 500 m : 1. 
R.D. Germană (Duvignau — Marg
— Dittrich — Graupner) 1:30,026,
2. U.R.S.S. 1:31,021, 3. Polonia
1:31,481, 4. , Spania 1:32,214, 5.
România (Dîba — Zafiu — Giura
— Geantă) 1:32,568, 6. Bulgaria
1:34,310 ; K 4 — 10.000 m : 1.
U.R.S.S. (Al. Saporenko — S. Na* 
gornîi — Al. Avdeev — S. Nikol
ski) 36:05,463. 2. Polonia 36:07,963,
3. Ungaria 36:13,353, 4. Suedia
36:55,934, 5. România (C. Maca- 
rencu — N. Simiocenco — N. Țicu
— M. Ciobanu) 37:20.832. 6. iu
goslavia 37:23,102; C 2—10.000 m: 
1. U.R.S.S. (Vasili Turcenko — Iu- 
ri Lobanov) 43:53.766, 2. România 
(Gherasim Munteanu — Gheorghe 
Titu) 44:02.195, 3. Ungaria (Tamaș 
Budai — Istvan Vaskuti) 44:17,504,
4. Cehoslovacia 45:51,821. 5. Franța
45:54.973, 6. Suedia 46:15.409 ; C 
1—10.000 m : 1. Tamaș Wichmann 
(Ungaria) 49:08,419, 2. Serghei
Siminovici (U.R.S.S.) 49:16,938,
3. Ivan Patzaichin (România) 
49:50,272, 4. Iuri Vrdlovec (Ceh.) 
49:51.323, 5. Matya Lubek (Iugo
slavia) 50:39,926, 6. Nikolai Ilkov 
(Bulgaria) 50:42,732 ; K 2—10.000 
m : 1. România (Nicușor Eșeanu
— Ion Bîrlădeanu) 41:27,800, 2. 
U.R.S.S. (N. Astapkovlci — V. 
Bukanov) 41:31,990. 3. Spania (H. 
Menendez — L.R. Misione) 
41:33,330.

sat pe locul 10 la greutate cu 
16,37 m, iar Aurelian Tarbă a 
ratat calificarea în finala probei 
de 400 m.g. terminînd pe locul 
5, în prima serie, cu 53,08. Alte 
rezultate din această zi: 5000 m: 
1. S. Binks (Anglia) 13:44,4; 2.
E. De Paw (Belgia) 13:52,2; 3.
A. Lejto (Portugalia) 13:54,9; 
800 m b: 1. K. Nabein (R.F.G.) 
1:48,2; 2. A. Hauck (R.D.G.)
1:48,9; 3. V. Elmer (Suedia)
1:49,0; 200 m f: 1. Kerstin Wal
ter (R.D.G.) 23,11; 2. Karin Wer- 
gents (Belgia) 23,41; 3—4. Galina 
Mikeeva (U.R.S.S.) și Elke Vol- 
mer (R.F.G. ( 23,45; 3000 m obst.: 
1. S. Gram (Anglia) 8:05,2; 2. J. 
Marten (R.D.G.) 8:05,3; 3. A. Kuz- 
nețov (U.R.S.S.) 8:07,8; ȘTAFETA 
4X100 oi 1. R* Germană 
43,95; 2. U.R.S.S. 44,59; 3. R. F. 
Germania 44,84.

In finalele consumate sîmbătă 
după-amiază, reprezentanții noș
tri s-au comportat meritoriu, în- 
scriindu-se, cum a fost cazul 
Doinei Maxim la aruncarea su
liței, printre protagoniștii între
cerilor. Dar, iată rezultatele a- 
cestor finale : 400 m f : 1. Dag- 
mar Rudsam (R.D.G.) 51,55 ; 2.
Liliana Tuzviakova (U.R.S.S.) 
51,68 ; 3. Marion Heilmann
(R.D.G.) 52,08 ; ...7. Ana Marcu
(România) 54,00 ; suliță : 1. Fa
tima Witbread (R.D.G.) 58,20 ; 2. 
Katrin Strode (R.D.G.) 58,02 ; 3. 
Antoaneta Todorova (Bulgaria) 
57,76 ; 4. Doina Maxim (România) 
55,48 ; 400 m b : 1. H. Weber
(R.F.G.) 45,77 ; 2. A. Koebel
(R.D.G.) 46,4S ; 3. M. Fawell
(R.D.G.) 46,61.

Ion GAVRILESCU

MONDIALĂ* LĂ ATLETISM
meron, James Gilkes (Guyana), 
Ilasley Crawford (Trinidad — 
Tobago).

După cum s-a maî anunțat, 
la întrecerile „Cupei Mondiale" 
vor participa (la masculin și 
feminin) echipele U.R.S.S., 
R. D. Germane, S.U.A. și selec
ționatele Africii, Asiei, Ameri
cii. Europei și Oceaniei. în re
prezentativa europeană femini
nă au fost selecționate și două 
atlete din România, sulițașa 
Eva Zorgo-Raduly și Doina An
ton, în proba de săritură in 
lungime.

AU ÎNCEPUT C M. DE SCRIMĂ
MELBOURNE, 19 (prin tele

fon). întrecerile celei" de a 35-a 
ediții a Campionatelor mondiale 
de scrimă pentru seniori au în
ceput sîmbătâ dimineața, fiind 
găzduite de Complexul sportiv 
al Universității Monash, una din
tre modernele instituții de învă- 
țămînt superior din Australia. La 
startul probei inaugurale, cea de 
floretă bărbați, s-au aflat 78 de 
scrimerl din 13 țări, printre care 
și floretistul român Petru Kuki.

Proba a revenit Iul Aleksandr 
Romankov (U.R.S.S.) cu 5 vic
torii In turneul final. El a fost 
urmat de Jolliot (Franța) cu 3 v., 
Dai Zotto (Italia) cu 3 v., Behr 
(R.F.G.) cu 2 v., Flamment
(Franța), campionul de anul tre
cut cu 1 v și Cervi (Italia) cu 
l v.

Kuki, care a debutat promi
țător, aflindu-se, în preliminarii, 
în „plasa- capilor de serii, s-a 
oprit în recalificările din elimi
nările directe. Pierzînd cu 10—5 
la Romankov, în primul tur din 
eliminări, Kuki a intrat în recali
ficări, unde l-a întrecut net pe De- 
mfinyl (Ungaria) cu 10—2. Apoi, în

UN remarcabil!
SUCCES

AL CANOTAJULUI
(Urmare din vag 1)

dăruire, ele s-au impus, adu- 
cind țării primul titlu de cam
pion mondial la canotaj ju
niori ! Iată ce ne-au declarat, 
ieri după amiază, la sosirea pe 
aeroportul internațional Oto- 
peni, proaspetele campioane : 
„Sîntem nespus de fericite că 
am realizat această performan
ță. Victoria, pe care o închi
năm marii sărbători de la 23 
August, va constitui — și în 
viitor — un imbold în pregăti
rea noastră școlară și sportivă".

Clasamentul probei de 2 
rame f.c. : 1. România 3:38.23, 
2. U.R.S.S. 3:40,58. 3. Ceho
slovacia 3:41,69, 4. R. D. Ger
mană 3:42,01. 5. R. F. Germa
nia 3:43,37. 6. Olanda 3:47,96. In 
întrecerile acestui campionat 
mondial, junioarele noastre au 
mai ocupat : locurile V în pro
bele de 4+1 rame și 4+1 visle, 
iar juniorii locul VIII la 4 
rame f.c.

ATLETISM ® Rezultate înregis
trate în concursul din Berlinul 
Occidental : 100 m — McTear
(S.U.A.) 10,17 ; suliță — Puranen 
(Finlanda) 87,04 ; 1 milă — Ovett 
(Anglia) 3:54,1 ; 400 mg — Schul- 
ting (Olanda) 49,04 ; lungime — 
Myricks (S.U.A.) 8,08 m ; 3000 m 
obst. — Konrad (Austria) 8:22,8 ; 
800 m — Robinson (S.U.A.) 1:46,1; 
înălțime — Schneider (R.F.G.) 
2,30 m ; prăjină — Lohre (R.F.G.) 
5,60 m; disc (f) — Pufe (R.D.G.) 
68,64 m ; 1000 m (f) — Kraus
(R.F.G.) 2:33,5 ; înălțime (f) —
Brill (Canada) 1,89 m ; 100 mg (f)
— Rabsztyn (Polonia) 12,51; 100 m 
(f) — Sahford (S.U.A.) 11,0.

BASCHET • La Sao Paulo se 
desfășoară primul campionat mon
dial rezervat echipelor de juni
ori. Rezultate: Iugoslavia — Uru
guay 89—76; Italia — Filipine 
88—71; U.R.S.S. — Republica Ara
bă Egipt 126—60; Panama — Ca
nada 81—80; S.U.A. — Argentina 
98—61. • în continuarea turneu
lui în U.R.S.S., selecționata de 
tineret a orașului Chicago a ju
cat cu cea a Leningradului, în 
fața căreia a cîștigat la limită: 
85—84. • La Phenian, în întîlni- 
rea amicală feminină dintre două 
selecționate din R.P. Chineză și 
R.P.D. Coreeană, victoria a re
venit gazdelor cu 102—99.

CICLISM • După 4 etape, în 
Turul Olandei, pe primul loc se 
află Jan Raas (Olanda), urmat 
de belgianul Daniel Willems la 
8 sec. • în cursa pentru ama
tori ,,Wilhelm Tell“, care se 
desfășoară în Elveția, după 6 e~ 
tape, conduce Richard Trinkler.

NATAȚIE • în cadrul Balcania
dei de polo pentru echipe de 
juniori, la Sofia : România — 
Turcia 12—4 (3—1, 3—1, 3—1, 3—1); 
Iugoslavia — România 8—5 (2—1, 
3—1, 1—0, 2—3) ; Bulgaria — Tur
cia 4—3 (1—0, 1—1, 2—1, 0—1). • 
în campionatele S.U.A., proba 
feminină de 100 m spate a fost 
cîștigată de Linda Jezek cu 
1:03,12, urmată de Sue Welsh — 
1:03,28 și Libby Kinkead — 1:03,80. 
Alte rezultate : 200 m liber — 
Gaines 1:50,57 ; 400 m mixt — 
Vassallo 4:25,19 ; 400 m liber (f)
— Cybithia Woodhead 4:09,59 ; 
200 m mixt (f) — Tracy Caulkins 
2:17,44.

TENIS • în „sferturi", la Cle
veland : I. Năstase — J. Yuill 
7—5, 6—4. • Semifinale la Stowe: 
Connors — Krlek 6—3, 6—0 ; Ca
hill — Tim Gullikson 6—4, 6—3. 
• La Toronto: Borg — G. Ma
yer 6—1, 6—1 ; Lendl — Dent 
7—5, 6—4 ; McEnroe — Fibak 6—1, 
6—3.

VOLEI • La Albi, întîlnirea 
internațională amicală dintre e- 
chipele masculine ale Franței șl 
Poloniei a revenit voleibaliștilor 
francezi cu 3—1 (8, 12, -11, 12).

YACHTING • La Helsinki, C.E. 
clasa „Tornado" a fost cîștigat 
de sovieticii Kliver și Fogelev, 
urmați de echipajele Due — Kjo- 
gard (Danemarca) și Neuhann — 
Plenk (R.F. Germania).

următorul tur de recalificare l-a 
întîlnit pe italianul Carlo Mon
tano, în fața căruia a pierdut, la 
mare luptă, cu 10—8, ratînd astfel 
prezența în finala probei.

Au început și întrecerile indi
viduale de floretă femei. Dintre 
sportivele noastre, cel mal 
bine s-a comportat pînă acum 
(adică în preliminariile probei). 
Marcela Moldovan, care a absolvit 
cu multă siguranță asalturile din 
tururile I—HI, în care a înregis
trat 13 victorii în acest fel. 
Marcela Moldovan a ajuns in 
eliminările directe, programate 
pentru luni după-amiază, de la 
orele 14,30 (ora locală).

Celelalte floretiste române (E- 
caterina Stahl, Viorica Țurcanu, 
S uz an a Ardeleanu și Magdalena 
Chezan) au fost eliminate în tu
rurile n și III, prin jocul tușe
lor. Rămîn să se revanșeze la 
întrecerea pe echipe, care începe 
duminica viitoare.

Luni, deci, floretistele își vor 
continua întrecerea, cu elimină
rile directe, apoi, In continuare, 
cu turneul final al celor mai bu
ne 6 sportive. Concomitent vor 
intra pe planșă și sabrerii în
scriși în întrecerile individuale. 
Printre ei și cei 5 scrimerl ro
mâni: Ioan Pop, Dumitru Mus
tață, Ion Pantelimonescu, Alexan
dru Nilca și Cornel Marin.

Paul SLAVESCU

CAMPIONATE DE FOTBAL
U.R.S.S. — Dinamo Kiev a cîș

tigat cu 1—0 în deplasare cu for
mația Aripile Sovietelor Kuibîșev. 
Alte rezultate: Ț.S.K.A. Mosco
va — Torpedo Moscova 2—1; Șah- 
tior Donețk — Cernomoreț Ode- 
sa 1—1; Dinamo Minsk — Zenit 
Leningrad 3—1; S.K.A. Rostov pe 
Don — Dinamo Tbilisi 1—1. In 
clasament conduce Dinamo Tbilisi 
cu 31 p (20 meciuri) urmată de 
Șahtior - 30 p (19 meciuri).

FRANȚA (etapa a 4-a): St. E- 
tienne — Metz 2—1; Monaco — 
Brest 2—1; Valenciennes — Lille 
0—0; Strasbourg — Nantes 2—2; 
Angers — Bastia 3—1. în clasa
ment conduce St. Etienne — 7 p, 
urmată de Monaco — 7 p șl Lil
le — 6 p.

R. F. GERMANIA (etapa a 2-a): 
Hamburg — Monchengladbach 
3—0; Leverkusen — Hertha 2—1; 
Braunschweig — Duisburg 2—0; 
Stuttgart — Kaiserslautern 3—1; 
Diisseldorf — Frankfurt 1—3; 
Dortmund — Koln 3—1; Munchen 
1860 — Bremen 4—1; Uerdingen 
— Bochum 1—0; Schalke — Ba
yern Munchen 1—1 în clasa
ment, Hamburg șl Dortmund au 
cîte 4 p.


